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 میدان وردګ
میدان  منګل ضیاالرحمن 1

ګورد   
    10/17/2020 نظم عامه رسپوښ بندچک

میدان  عبدالقدوس عبدالستار 2
 وردګ

    10/17/2020 امنیت ميل تنګی جلریز

میدان  عبدالحنان منګل 3
 وردګ

    10/17/2020 امنیت ميل مرکز جلریز

میدان  خاناين اقامحمد 4
 وردګ

    10/24/2020 عسکر کچغو چک

میدان  ګل اغا روح الله 5
 وردګ

حمدخیلم چک     10/10/2020 اجیره اردو 

میدان  میاګل حرضت محمد 6
 وردګ

    10/17/2020 پولیس کمرابداره سیداباد

میدان  ګل خان حکمت الله 7
 وردګ

    10/17/2020 ميل امنیت دښت ټوپ سیداباد

میدان  نورخان مختار 8
 وردګ

    10/17/2020 عسکر زرین خیل سیداباد

ان مید قدرت الله ذبیح الله 9
 وردګ

    10/16/2020 ملی اردو مسی خیل مرکز

میدان  اسالم الدین ګلبدین 10
 وردګ

    10/17/2020 اجیره اردو مسی خیل مرکز

میدان  میرزاخان حارضخان 11
 وردګ

    10/24/2020 پولیس جلریز نرخ

میدان  سعدالله زینت الله 12
 وردګ

    10/24/2020 ده حیات ده حیات نرخ

الدیناسلم  سلطان جان 13 میدان  
 وردګ

    10/9/2020 اربکی جوی اسیاب نرخ

میدان  بهرام خان عمرخان 14
 وردګ

    10/23/2020 اربکی بازي خیل نرخ
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میدان  محمدرشیف مجاهد 15
 وردګ

    10/31/2020 عسکر عمرخیل نرخ

میدان  عبدالطیف محمد درویش 16
 وردګ

    10/17/2020 اربکی اعتبارخیل نرخ

یدان م شهباز محمدرشیف 17
 وردګ

    10/24/2020 اربکی ده خورقی نرخ

میدان  عبدالرازق محمدرشیف 18
 وردګ

    10/17/2020 عسکر عمرخیل نرخ

میدان  محمدنور محمدفرید 19
 وردګ

    10/24/2020 اربکی قول میرد نرخ

میدان  مالجان محمدويل 20
 وردګ

    10/24/2020 اربکی محمدخیل نرخ

میدان  فقیرمحمد محمدګل 21
 وردګ

    10/17/2020 اربکی ګوډان نرخ

میدان  سعدالله ګل وزیر 22
 وردګ

    10/31/2020 اربکی آبدره نرخ

 غزنی
    10/31/2020 اربکی کجره اندړ غزنی محب الله  عزیزالله 23
    10/17/2020 اربکی فنه اندړ غزنی محمدیاسین محمدیعقوب 24
    10/10/2020 پولیس رباط دهیک غزنی دین محمد رساج الدین 25
    10/10/2020 اربکی خواجداد قره باغ غزنی غالم جیالين اکربخان 26
    10/10/2020 پولیس چرګي قره باغ غزنی احمدالله عبدالله 27
    10/17/2020 امنیت ميل چرګي قره باغ غزنی زکریا فیض الله 28
    10/24/2020 اربکی مالخیل قره باغ غزنی عبدالله محمدامان 29
لهنعمت ال 30     10/31/2020 اربکی مروت قلعه قره باغ غزنی محمدیوسف 
    10/3/2020 اربکی شکمه مقر غزنی غفور حمدالله 31
    10/17/2020 اربکی ګودام قلعه مقر غزنی روزي خان غازي محمد 32
    10/24/2020 اربکی سلیم خیل مقر غزنی خدای داد مجیب الرحمن 33
رخیلسم مقر غزنی محمدافضل محمداسلم 34     10/17/2020 پولیس 
    10/17/2020 اربکی خامري مقر غزنی محمدنبي نثاراحمد 35
    10/17/2020 اربکی اخرتخیل مقر غزنی عبدالله ويل الله 36
    10/31/2020 اربکی بازي خیل نرخ غزنی سورګل خان زاده 37
    10/24/2020 امنیت ميل خندقه واغظ غزنی داکرتحیات ذبیح الله 38
یب اللهنص 39     10/31/2020 اربکی مزار ګیرو غزنی علم خان 

 کندهار
-بدخشان كندهار امیربیګ قربان خوجا 40

 ارغستان
    10/15/2020 اردو احمددره

-بدخشان كندهار رحمت الله محفوظ الله 41
 اوان

    10/10/2020 اردو شنګان

-بدخشان كندهار محمدانور حیدرمحمد 42
 بهارک

    10/15/2020 اردو ملنګاپ

-بدخشان كندهار عبدالساقی هدایت الله 43
 بهارک

    10/17/2020 اردو منکاپ

-بدخشان كندهار شابان برات محمد 44
 جرم

    10/15/2020 اردو لربګ
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-بدخشان كندهار محمدکبیر عبدالباقي 45
 جرم

    10/15/2020 اردو باباقلم

-بدخشان كندهار محمدرافع احسان الله 46
 راغستان

    10/17/2020 اردو فاتیر

-بدخشان كندهار عبدالقیوم امرالله 47
 راغستان

    10/15/2020 اردو خنوور

-بدخشان كندهار شامیرا عتیق الله 48
 راغستان

    10/15/2020 اردو دودره

-بدخشان كندهار عبدالرحیم محمدابراهیم 49
 شهدا

    10/15/2020 اردو مزار

-بدخشان كندهار باباجان عبدالصمد 50
 شهداء

انچاکر      10/24/2020 اردو 

-بدخشان كندهار میرزامحمد ویس الدین 51
 کشم

    10/15/2020 اردو چهارمغذون

-بغالن كندهار فیض محمد عظیم الله 52
 دیسال

    10/15/2020 اردو قلمورغازي

-بلخ كندهار عبداملالک صابر 53
 چهاربرجک

    10/24/2020 اردو چهاربولک

-وانپر  كندهار عبداملنان راجا محمد 54
 سیاګرد

    10/10/2020 اردو مکرخیل

-پنجشیر كندهار فقیراحمد نصیراحمد 55
 افشار

    10/15/2020 اردو ګالب خیل

    10/15/2020 اربکی چهلغور پنجوايي كندهار عبدالباقي حیات خان 56
    10/15/2020 پولیس تلوکان پنجوايي كندهار محمدعیسی نقیب الله 57
نجوایيپ كندهار محمدعمرخان غمی 58     10/15/2020 اربکی چیلغور 
    10/16/2020 پولیس عیسی خیل پنجوایی كندهار عبداملالک حزب الله 59
    10/15/2020 اربکی چهلغور پنجوایی كندهار عبداملتین محب الله 60
    10/15/2020 پولیس چهلغور پنجوایی كندهار عبدالقادر محمدظاهر 61
اییپنجو  كندهار محمدظاهر محمدنادر 62     10/15/2020 پولیس چهلغور 
    10/15/2020 پولیس چیلغور پننجوايي كندهار امان جان اسلم اغا 63
-پکتیا كندهار عبدالغفار حق نواز 64

 اریوب
    10/15/2020 اردو امیرخیل

-تخار كندهار دین محمد فیرمحمد 65
 اشکمش

    10/17/2020 اردو ایلج

-تخار كندهار بای محمد کفایت الله 66
وستاقر   

    10/15/2020 اردو بومنسیار

    10/15/2020 سنګوری  خاکریز كندهار ضیاءالدین اکربجان 67
    10/24/2020 اربکی حاجي ګل خاکریز كندهار محمدقاسم سمیع الله 68
    10/15/2020 اربکی اروغ خاکریز كندهار صوفی شاه خان 69
    10/15/2020 اربکی الم کلی خاکریز كندهار عبداملجید عبدالسالم 70
    10/17/2020 اربکی حاجی کلی خاکریز كندهار احمدجان عبدالطیف 71
    10/24/2020 اردو نارص خاکریز كندهار محمدرسور عطاجان 72
    10/15/2020 اربکی اروغ خاکریز كندهار محمدخان محمدافضل 73
    10/29/2020 اربکی حاجی کلی خاکریز كندهار احمدجان موسی جان 74
یک محمدن 75     10/15/2020 اربکی چهارسنګ خاکریز كندهار سلطان محمد 
    10/15/2020 اردو املارا-خوست كندهار سخی جان محمدخان 76
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نادر 
 شاولیکوټ

    10/15/2020 پولیس پونګی دامان كندهار ذاکر عبدالکبیر 77
    10/15/2020 اربکی چیلغور دامان كندهار امین الله نعمت 78
ج محمدتا نورمحمد 79 -رسپل كندهار 

 صیاد
    10/15/2020 اردو خواجه

-سمنګان كندهار عبدالکریم عبدالحافظ 80
 خورم

    10/15/2020 اردو رسسنګ

    10/15/2020 اربکی کجور شاولیکوټ كندهار نرصالدین سمیع الله 81
    10/15/2020 پولیس باختو شاولیکوټ كندهار شهزاده عبدالشايف 82
    10/15/2020 پولیس باختو شاولیکوټ كندهار شهزاده محمد داود 83
    10/15/2020 پولیس کجور شاولیکوټ كندهار مال ګران نقیب الله 84
قره -غزنی كندهار عبدالغفور عصمت الله 85

 باغ
    10/15/2020 اردوضابط مزدورګی

ناور-غزنی كندهار سیداحمد سیدعارف 86     10/15/2020 اردو ګومرده 
دیارمحم دین محمد 87 تولک-غور كندهار      10/17/2020 اردو چشمه 
-فراه كندهار عاشق الله محمدصادق 88

 پرچمین
    10/15/2020 اردو دیبارباب

-لغامن كندهار خدای نور عبدالغفور 89
 دولت شاه

    10/15/2020 اردو پنچاله

-لغامن كندهار پایندمحمد نورعيل 90
 علیشنګ

    10/15/2020 اردو ماسموت

الغفارعبد شهزاده 91 -لغامن كندهار 
 علینګار

    10/15/2020 اردو منډال

-لغامن كندهار محمدابراهیم میرویس 92
 علینګار

    10/15/2020 اردو منګو

-لغامن كندهار محمدافضل نیک محمد 93
 علینګار

    10/31/2020 اردو کاوو

مرک-لغامن كندهار سیف الله تسلیم الحق 94     10/15/2020 اردو سیدان خیل 
یع اللهسم 95 مرک-لغامن كندهار سیف الله      10/24/2020 اردو یونس چوک 
رسحدي  خلو معروف كندهار عبدالجلیل بسم الله 96

 پولیس
10/24/2020    

رسحدي  پرښه معروف كندهار عبداملحمد سعدالله 97
 پولیس

10/15/2020    

رسحدي  لوخړ معروف كندهار عبدالرشید سلطان محمد 98
 پولیس

10/24/2020    

رسحدي  څکی معروف كندهار الله داد قدرت 99
 پولیس

10/15/2020    

رسحدي  پرښه معروف كندهار حاجي قاسم محمدګل 100
 پولیس

10/15/2020    

    10/24/2020 لښکرګاه محمدخیل میوند كندهار محمدابراهیم عبدالقاهر 101
-ننګرهار كندهار محمدیعقوب شهزاده 102

 اچین
    10/15/2020 اردو پیغه

بداملجیدع 103 -ننګرهار كندهار جان محمد 
 چابهار

    10/15/2020 اردو سنګینه

    10/15/2020 اردو زاوه-ننګرهار كندهار والیت خان مومن 104
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 خوګیاڼی
-ننګرهار كندهار رحیم داد شفیق الله 105

 رسخ رود
    10/15/2020 اردو شتپور

-ننګرهار كندهار ضیاالدین قیس الدین 106
 رسخ رود

    10/15/2020 اردو شیپتو

-ننګرهار كندهار قسیم مسکین 107
 رسخرود

    10/15/2020 اردو سندوم فور

-ننګرهار كندهار االیار صدیق یار 108
 کامه

    10/15/2020 اردو تی غازي

-ننګرهار كندهار عبداملحمد زاهدالله 109
 کوټ

    10/15/2020 اردو 

-ننګرهار كندهار حاجی دالور شاهدالله 110
 کوټ

    10/15/2020 اردو عمرخیل

-ننګرهار كندهار محمداګلی عزیزالله 111
 کوټ

    10/15/2020 اردو سیدان خیل

    10/15/2020 اردو  نورستان كندهار جمع الدین نرصالدین 112
    10/15/2020 پولیس جتو نیش كندهار نظرعيل عبدالواسع 113
    10/15/2020 اربکی شوری نیش كندهار عبدالرحیم محمدګل 114
    10/15/2020 اربکی شوری نیښ كندهار محمدرحیم محمداعظم 115
    10/24/2020 پولیس شاروايل هلمند كندهار عبدالعلی انځرګل 116
-هلمند كندهار نظرل نیک محمد 117

 شاروايل
    10/17/2020 پولیس رسکار

ناوه-هلمند كندهار محمدخان شفیق الله 118     10/15/2020 پولیس ښار 
-ندهلم كندهار محمدرسور فیروز 119

 ښاروايل
    10/15/2020 پولیس صافیان

-هلمند كندهار عبدالجلیل انعام الحق 120
 کجکی

    10/17/2020 اردو زمینداور

-وردګ كندهار میانګل سهیل 121
 سیداباد

قومندان  شهاده
 اردو

10/31/2020    

    10/24/2020 پولیس عشکزی ډنډ كندهار حاجی محمد شیرمحمد 122
هاركند عبدالباقي عبداملالک 123 د پولیسو  ارګو ډنډ 

 قومندان
10/15/2020    

    10/15/2020 پولیس عشکزی ډنډ كندهار حاجی محمد یارمحمد 124
 ۷-کابل كندهار عبدالغفار سلیم 125

 ناحیه
    10/24/2020 اردو ابوصالح

-کاپسا كندهار حیات الله سمیع الله 126
 ګهبان

    10/15/2020 اردو رسخ

-کاپیسا كندهار باباجان مجیب الله 127
 االسای

    10/31/2020 اردو سانبان

-کاپیسا كندهار عبدالقیوم خالد 128
 تګاب

    10/17/2020 پولیس شالکوټ

-کاپیسا كندهار شیرعيل ربانی 129
 تګاب

    10/15/2020 پولیس کرم خیل

-کاپیسا كندهار سیدجالل سیدانور 130
 تګاب

    10/15/2020 پولیس کرم خیل

    10/15/2020 پولیس کرم خیل-کاپیسا كندهار محمدحسن شاه منیر 131
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 تګاب
-کاپیسا كندهار محمدحسن عبدالقهار 132

 تګاب
    10/17/2020 پولیس کرم خیل

-کاپیسا كندهار کفتان عمران 133
 تګاب

    10/15/2020 پولیس کرم خیل

-کاپیسا كندهار میراغا هجرت الله 134
 تګاب

    10/15/2020 پولیس کرم خیل

هاركند شاخان هدایت الله 135 -کاپیسا 
 تګاب

    10/15/2020 پولیس کرم خیل

-کاپیسا كندهار پتنګ هامیون 136
 تګاب

    10/15/2020 پولیس کرم خیل

    10/17/2020 محمدخیل میوند کندهار كندهار محمدابراهیم محمدعیسی 137
امام -کندوز كندهار سیدرحیم محمدعثامن 138

 صاحب
    10/15/2020 اردو 

هاركند نقیب الله محمدنبي 139 -کندوز 
دښت 
 ارچی

    10/17/2020 اردو امیرصادق

    10/24/2020 اردو اسامر کنړ كندهار عمرباچاه خیرالرحمن 140
چپه -کنړ كندهار رازمحمد نعیم الله 141

 دره
    10/9/2020 اردو سیدخیل

شیګل-کنړ كندهار محمدنبي عمران 142     10/24/2020 اردو سنګر 
اړین-کنړ كندهار نرصالله رحیم الله 143     10/15/2020 اردو بارکنډی 
نرنګ-کنړ كندهار رازګل لعل ګل 144     10/17/2020 اردو کوټلی 
وټه پور-کنړ كندهار حبیب الله شاهدالله 145     10/17/2020 اردو وټه پور 
چپه -کونړ كندهار محمدسعید محمودشاه 146

 دره
    10/15/2020 اردو سیدخیل

-جانز جو  کندهار بیرم قلی نورمحمد 147
قینقار   

    10/15/2020 اردو دینار

-دای کنډی کندهار یوسف مرتضی 148
 خدیر

    10/15/2020 اردو منقول

    10/15/2020 اردو کجور شاولیکوټ کندهار بساپنان محمدصادق 149
دولت -غور کندهار محمدعمر  رشاف الدین 150

 اباد
    10/17/2020 اردو غورک

مرک-لغامن کندهار عبدالصمد فرویز 151     10/10/2020 اردو کله کوت 
-لغامن کندهار جمیعت خان خیرالله 152

 ملنګان
    10/15/2020 اردو قلامن

-ننګرهار کندهار کیمیال حرضت الله 153
 پچیراګام

    10/17/2020 اردو مورګی

-ننګرهار کندهار محمدزمان سمیع الله 154
 خوګیاڼي

    10/15/2020 اردو منیاوا

-ننګرهار کندهار باقي جان منتظر 155
زیاننا  

    10/15/2020 اردو لنډی

-کاپیسا کندهار الهورخان جهانګر 156
 تګاب

    10/15/2020 پولیس کرم خیل

-کاپیسا کندهار سخیداد عنایت الله 157
 تګاب

    10/15/2020 پولیس کرم خیل
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-کاپیسا کندهار اغاګل مالیار 158
 تګاب

    10/24/2020 پولیس شتاخیل

پیچ -کنړ کندهار ابراهیم عمران 159
 دره

    10/17/2020 اردو هندارو

 روزګان
بدخشان  روزګان حکمت الله وحیدالله 160

 والیت
    10/19/2020 اردو 

ب اللهز ح وحیدالله 161 -بدخشان روزګان 
 درایم

    10/19/2020 اردو لنګر

-بغالن روزګان نظرالله عبدالجلیل 162
 نهرین

    10/19/2020 اردو 

چال-تخار روزګان محمدعظیم حزب الله 163     10/10/2020 اردو  
 ۳ 10/19/2020  نیازو ترینکوټ روزګان رسدارمحمد حیات الله 164

 کالشینکوف
  

    10/19/2020  رسچخی ترینکوټ روزګان عبدالقوی دل اغا 165
    10/8/2020 اربکی یتیمک چهارچیني روزګان عبدالکریم حیات الله 166
    10/8/2020 پولیس یومنی چهارچیني روزګان غالم فاروق رسدارويل 167
    10/19/2020 پولیس کیيش چهارچیني روزګان زرین الال عتیق الله 168
    10/8/2020 پولیس ګوګکه چهارچیني روزګان الله داد فضل الدین 169
    10/8/2020 پولیس کوګکه چهارچیني روزګان موالداد موسی کلیم 170
  ګرنیټه ۶  10/8/2020 پولیس لنډیان چهارچیني روزګان دوست محمد ښایسته ګل 171
    10/8/2020 اربکی جوی نو چهارچینی روزګان عبدالنبی باچااغا 172
    10/8/2020 پولیس بازار چهارچینی روزګان باریداد خیرالله 173
    10/8/2020 پولیس سیګزی چهارچینی روزګان دین محمد رحمت الله 174
    10/8/2020 پولیس دهزک علی چهارچینی روزګان عبدالکریم رحمت الله 175
    10/29/2020  کډی چهارچینی روزګان بورجان شهزاده 176
 ۳ 10/8/2020 پولیس میاندو چهارچینی روزګان شاه محمد عبدالباری 177

 کالشینکوف
  چنټه ۳

    10/8/2020 پولیس ګرککه چهارچینی روزګان محمدجان قدرت الله 178
    10/17/2020 پولیس میاندو چهارچینی روزګان صربګل محمد 179
    10/8/2020 اربکی سوخته چهارچینی روزګان محمدیعقوب محمدصابر 180
    10/19/2020 پولیس پولیس چیونو روزګان امان الله نسیم 181
    10/19/2020 پولیس لبالن دهاود روزګان عزیزخان بوراغا 182
    10/29/2020  لنډیان دهراود روزګان میراجان احمد 183
تعانکدر  دهراود روزګان کوالال احمدشاه 184   10/29/2020    
    10/19/2020 پولیس ټوټوسفلی دهراود روزګان خدای رحیم اسدالله 185
    10/29/2020  ټوتو دهراود روزګان خدای رحیم اسدالله 186
 ۳ 10/19/2020 پولیس سیګزی دهراود روزګان نبواکا اغاويل 187

 کالشینکوف
  

    10/29/2020  لنډیان دهراود روزګان میراجان امیرحمزه 188
    10/29/2020  کارنای دهراود روزګان امیرخان انارګل 189
    10/19/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان ججامن باچا 190
    10/29/2020  کګرک دهراود روزګان حاجی وزیر بهاؤالدین 191
    10/29/2020  ککرکه دهراود روزګان پیرمحمد توریالی 192
نګیت دهراود روزګان محمد دوران جمعه ګل 193     10/19/2020 اربکی 
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    10/29/2020  نواباد دهراود روزګان عبدالخالق حبیب الله 194
    10/19/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان مال روزی حکمت الله 195
    10/19/2020 پولیس بازارکال دهراود روزګان مال لعل جان حیات الله 196
    10/19/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان مال جمعه خان حیات الله 197
 ۳ 10/19/2020 اربکی سیګزی دهراود روزګان امان الله حیات الله 198

 کالشینکوف
  

    10/11/2020  میاندو دهراود روزګان مال جمعه حیات الله 199
    10/29/2020  بازارقعله دهراود روزګان لعل جان حیات الله 200
    10/19/2020  لنډی ناوه دهراود روزګان نظرمحمد خالقداد 201
    10/29/2020  بازار قلعه دهراود روزګان رازمحمد خالقداد 202
    10/29/2020  میاندو دهراود روزګان محمدظاهر خالقداد 203
    10/19/2020 پولیس سیاچو دهراود روزګان اخرتمحمد خان 204
    10/31/2020 پولیس کونجک دهراود روزګان اسدالله خان 205
هراودد روزګان اخرتمحمد خان 206     10/29/2020  بازار قلعه 
    10/29/2020  نکورزی دهراود روزګان اغامحمد خان اغا 207
    10/19/2020 پولیس ککرکه دهراود روزګان موالداد خیرالله 208
    10/19/2020 پولیس ککرکه دهراود روزګان غالم نبي دولت 209
 ۳ 10/19/2020 پولیس چوغک دهراود روزګان محمدیار رحمت الله 210

 کالشینکوف
 چنټه  ۳
 ګرنیټه ۵

 

    10/19/2020 پولیس تنګی دهراود روزګان مال میرحمزه روزي خان 211
    10/17/2020  لنډیان دهراود روزګان عبدالصمد زملی 212
    10/19/2020  میاندو دهراود روزګان محمدعیسی زین الله 213
   توپانچه ۳ 10/19/2020 اربکی سیګزی دهراود روزګان رازمحمد ساعت محمد 214
    10/19/2020 پولیس لنډیان دهراود روزګان رحامن شاه رسدارمحمد 215
    10/19/2020 پولیس لنډیان دهراود روزګان محمدمیرالال رسدارمحمد 216
    10/17/2020  کرګک دهراود روزګان عبدالحمید رسدارمحمد 217
    10/29/2020  لنډیان دهراود روزګان عبدالله جان رسدارويل 218
    10/10/2020 پولیس یتیمک دهراود روزګان رحامن شاه سمیع الله 219
    10/11/2020  ترکی دهراود روزګان ابراهیم سیدويل 220
    10/19/2020  تنګی دهراود روزګان رازمحمد شامحمود 221
    10/19/2020 پولیس لنډیان دهراود روزګان عبدالصمد شیراغا 222
یاندوم دهراود روزګان جان محمد شیراغا 223   10/29/2020    
    10/19/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان شاولی شیرعيل 224
    10/11/2020  میاندو دهراود روزګان محمدظاهر شیرعيل 225
    10/29/2020  لنډبازار دهراود روزګان عمرجان صاحب جان 226
    10/10/2020 پولیس لنډیان دهراود روزګان شهزاده صويف 227
داالحمدعب عبدالباری 228     10/29/2020  لنډیان دهراود روزګان 
    10/11/2020 پولیس مرچه دهراود روزګان عبدالحمید عبدالحکیم 229
    10/11/2020  مورچه دهراود روزګان عبدالحمید عبدالحکیم 230
    10/29/2020  لنډیان دهراود روزګان محمدداود عبدالحکیم 231
    10/29/2020  جوی نو دهراود روزګان محمداسامعیل عبدالروف 232
    10/11/2020 اربکی بخت کاریز دهراود روزګان محمدابراهیم عبدالشکور 233
    10/29/2020  سګزی دهراود روزګان محمدابراهیم عبدالشکور 234
    10/19/2020  رشک دهراود روزګان عبدالواحد عبدالصمد 235
    10/11/2020 پولیس کور دهراود روزګان محمدهاشم عبدالظاهر 236
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    10/29/2020  کور دهراود روزګان محمدانور عبدالعلی 237
    10/19/2020  یتیمک دهراود روزګان عبدالعزیز عبدالغنی 238
    10/19/2020 اربکی یتیمک دهراود روزګان غالم فاروق عبدالقوی 239
    10/29/2020  سګزای دهراود روزګان محمدنادر عبدالوهاب 240
راودده روزګان قلند عطامحمد 241     10/19/2020 پولیس مظار 
    10/29/2020  شنغوله دهراود روزګان عبدالخالق عمرخان 242
    10/19/2020 اربکی بازار دهراود روزګان روښان غالم فاروق 243
    10/29/2020  لبالن دهراود روزګان شاخان غیرت 244
    10/11/2020 پولیس غده دهراود روزګان بازمحمد فتح خان 245
نفتح خا 246     10/29/2020  غرم دهراود روزګان بازمحمد 
    10/19/2020  لنډی ناوه دهراود روزګان رازمحمد فضل الرحمن 247
    10/19/2020  سوسنګ دهراود روزګان عبدالصمد فیض محمد 248
    10/29/2020  سنګ سولخ دهراود روزګان رسوراکا قدرت 249
    10/11/2020 پولیس تنګی دهراود روزګان موالداد قدرت الله 250
    10/11/2020  تفګی دهراود روزګان موالداد قدرت الله 251
    10/19/2020 پولیس عمرانځی دهراود روزګان عبدالله اللی 252
    10/29/2020  عمراخان دهراود روزګان عبدالله لعل 253
    10/19/2020 پولیس  دهراود روزګان محمدويل لعل جان 254
    10/29/2020  حصار دهراود روزګان جامل لقامن 255
    10/29/2020  کرګک دهراود روزګان تازه ګل مامور 256
    10/11/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان عبدالعلی محمد داود 257
    10/19/2020 پولیس کالچه دهراود روزګان اللجان محمدالله 258
    10/17/2020 اربکی یتیمک دهراود روزګان میراو اکا محمدالله 259
داللهمحم 260     10/29/2020  یتیمک دهراود روزګان میراواکا 
    10/29/2020  میاندو دهراود روزګان عبدالعلی محمدداود 261
    10/29/2020  سګزی دهراود روزګان الله یار محمدرضا 262
    10/29/2020  میاندو دهراود روزګان خدای رحیم محمدعمر 263
ولیسپ بازار دهراود روزګان امان الله محمدعوض 264  10/10/2020    
    10/19/2020 پولیس ترکه دهراود روزګان توران محمدنعیم 265
    10/11/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان غالم فاروق محمدويل 266
    10/11/2020 پولیس سیګزی دهراود روزګان ګل محمد محمدويل 267
    10/29/2020  سګزی دهراود روزګان ګلمحمد محمدويل 268
    10/29/2020  میاندو دهراود روزګان غالم فاروق محمدويل 269
    10/11/2020 پولیس دورشاه دهراود روزګان مال عبدالقیوم محمدیونس 270
    10/19/2020 پولیس تنګی دهراود روزګان هاشم جان مطیع الله 271
    10/11/2020 پولیس تنګی دهراود روزګان موالداد مطیع الله 272
انروزګ موالداد مطیع الله 273     10/11/2020  تنګی دهراود 
د پوستي  مرچه دهراود روزګان عبدالسالم ملنګ 274

 قومندان
10/11/2020    

    10/19/2020   دهراود روزګان محمدنادر ملک شاه ويل 275
    10/29/2020  میاندو دهراود روزګان عبدالغفوراغا منیراغا 276
    10/29/2020  لنډیان دهراود روزګان فضل محمد موسی جان 277
    10/17/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان دوست محمد موسی کلیم 278
 ۳  10/19/2020 پولیس دهزک دهراود روزګان سیدجان موسی کلیم 279

 موټرسایکل
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    10/29/2020  نواباد دهراود روزګان دادګل موالداد 280
    10/19/2020  هندګک دهراود روزګان محمدولی خان مکین اغا 281
جانمیرا 282     10/17/2020 پولیس طاهرکاریز دهراود روزګان ګالمحمد 
    10/29/2020  درسانک دهراود روزګان خدای نظر میراجان 283
    10/19/2020 اربکی بازار دهراود روزګان اغامحمد نجیب الله 284
کونجک  دهراود روزګان عبدالغنی نسیم 285

 مانده
 10/29/2020    

    10/19/2020 امنیت ميل یتیمک دهراود روزګان بسم الله نعمت الله 286
    10/19/2020 اربکی تنګی دهراود روزګان محمدجان نقیب 287
    10/19/2020 پولیس عمرانځي دهراود روزګان الله داد نقیب الله 288
    10/19/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان برشماما نقیب الله 289
    10/29/2020  نکورزی دهراود روزګان محمدخان نوراحمد 290
    10/19/2020 پولیس سیګزی دهراود روزګان عبدالسالم نوراغا 291
    10/8/2020 چوکیداري کالچه دهراود روزګان حبیب الله نوراغا 292
    10/29/2020  بازارقلعه دهراود روزګان حبیب الله نوراغا 293
    10/29/2020  میاندو دهراود روزګان عبدالغنی نورعيل 294
    10/19/2020  بازار نوري دهراود روزګان غالم رسول نیازمحمد 295
حاجي  نیک محمد 296

 سیدمحمد
    10/11/2020 اردو لنډیان دهراود روزګان

    10/29/2020  لنډیان دهراود روزګان سیدمحمد نیک محمد 297
د پولیسو  لنډیان دهراود روزګان ادم خان وزیر 298

 اشپز
10/11/2020    

هراودد روزګان ادم خان وزیر 299     10/29/2020  لنډیان 
    10/29/2020  مزار دهراود روزګان محمدولی والیت خان 300
    10/19/2020 پولیس تورنارص دهراود روزګان محمدخان ښایسته خان 301
  چنټه ۳ کالشینکوف۳ 10/11/2020 اربکی بازار دهراود روزګان داروخان ګل 302
    10/17/2020  میاندو روزګان روزګان شمس الحق عین الحق 303
    10/19/2020  بازار قلعه روزګان روزګان خالقداد فریاد 304
    10/19/2020  دهراود روزګان روزګان وزیر محمداسامعیل 305
    10/19/2020  ابرده روزګان روزګان عبدالباري نورمحمد 306
    10/19/2020  ګرکک هرداود روزګان عبدالعلی معروف 307

 غور
سابندپ غور ګل احمد عبدالحی 308     10/21/2020 اربکی نورک 
    10/21/2020 اربکی خاجه پسابند غور صحت ملوک عبدالرحیم 309
    10/21/2020 اربکی نیيل تیوره غور محی الدین بهاوالدین 310
    10/21/2020 پولیس زیرنی تیوره غور مال دانشور حکمت الله 311
    10/21/2020 اربکی نیيل تیوره غور بهاءالدین خدای نظر 312
    10/21/2020 عسکر نیيل تیوره غور شهاب الدین زبیر 313
    10/21/2020 پولیس نیيل تیوره غور عبدالکریم صیفور 314
    10/21/2020 عسکر زیرنی تیوره غور باري داد عبدالخالق 315
    10/21/2020 اربکی وارثین تیوره غور عبدالصمد محمد 316
یسپول نیيل تیوره غور محمدرشیف محمدعارف 317  10/21/2020    
    10/21/2020 اربکی سنګ زرد چهارسده غور امیرمحمد شمس الحق 318
    10/21/2020 اربکی منګ چهارسده غور احمد عبدالحی 319
    10/21/2020 اربکی منګ چهارسده غور احمد عبدالصمد 320
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    10/21/2020 پولیس سنګ زرد چهارسده غور شیرمحمد مبارک شاه 321
مدسیدمح تیمورشاه 322     10/21/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور 
    10/17/2020 اردو خوشنو دولت یار غور زرین حمدالله 323
    10/21/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور صالح محمد خیرمحمد 324
    10/21/2020 دولت یار پشته نور دولت یار غور شمس الدین رحمت الله 325
    10/21/2020 خیزش پشته نور دولت یار غور عبدالرحمن سفر 326
    10/21/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور فیض محمد سیداحمد 327
    10/21/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور حبیب الله عبدالستار 328
    10/21/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور عبدالعزیز عبداملناف 329
    10/21/2020 خیزش پشته نور دولت یار غور امیرخان عیدمحمد 330
    10/21/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور اسمعیل غالم حرضت 331
    10/21/2020 اربکی غور دولت یار غور محی الدین محمدامین 332
    10/21/2020 اربکی اربکی دولت یار غور نظرمحمد محمدایوب 333
    10/21/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور عبدالرحیم مولوي صدیق 334
    10/21/2020 خیزش پشته نور دولت یار غور منظرشاه نائب 335
    10/21/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور روزالدین نورالدین 336
    10/21/2020 خیزش رس شهیدان دولینه غور غالم سخي محمدعارف 337
    10/21/2020 پولیس مناره شهرک غور محمدعیسی محمد جمع 338
موسیمال  کامل الدین 339     10/21/2020 قطعه خاص سوخته شهرک غور 
    10/21/2020 اردو غورقند مرکز غور خان محمد محمدنسیم 340

 فاریاب
    10/29/2020 اربکی خواجه عرب بلچراغ فاریاب فاریاب روزقل 341
    10/29/2020 پولیس سرت بلچراغ فاریاب محمدحسن فیض الله 342
جه عربخوا بلچراغ فاریاب روزقل محمدمراد 343     10/29/2020 اربکی 
    10/29/2020 اربکی قشالق بلچراغ فاریاب عبدالقادر کرنیل 344
    10/10/2020 اردو  بندر فاریاب مطلب جیالن 345
    10/29/2020 اردو قودغا بندر فاریاب حفیظ الله ذبیح الله 346
    10/29/2020 اردو ابګرمک بندر فاریاب حبیب الله سیف الله 347
للهصبغت ا 348     10/10/2020 اردو ملغی بندر فاریاب رحمت الله 
    10/29/2020 اردو تخنیک بندر فاریاب حمیدالله محمدرفیع 349
    10/29/2020 اربکی میرا بندر فاریاب معاذالله نقیب الله 350
پښتون  فاریاب عبداالحمد احمد 351

 کوټ
    10/29/2020 اربکی کلیم باف

پښتون  فاریاب حاجی مراد الوغ بیګ 352
 کوټ

    10/29/2020 اربکی 

پښتون  فاریاب خانظر امان الله 353
 کوټ

    10/29/2020 اربکی یکرتوت

پښتون  فاریاب محمدرسول حفیظ الله 354
 کوټ

    10/29/2020 اربکی رحوض

پښتون  فاریاب حاجی نورالله ذبیح الله 355
 کوټ

    10/29/2020 اربکی کلیم باف

ښتون پ فاریاب عبدالروف عبدالرحمن 356
 کوټ

    10/29/2020 اربکی کلیم باف

پښتون  فاریاب محمدقاسم محمدیوسف 357
 کوټ

    10/29/2020 اربکی کلیم باف
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    10/29/2020 اربکی خواجه جمعه بازار فاریاب اغامحمد خالدار 358
    10/17/2020 اربکی قزیل جمعه بازار فاریاب عبدالنعیم زرعلم 359
    10/29/2020 اربکی قریه شیخی جمعه بازار فاریاب عبدالخلیل کامل الدین 360
    10/24/2020 اربکی شورطاق خیرب فاریاب محمدرسول بابر 361
    10/9/2020 اربکی بیش باال خیرب فاریاب میرحمزه زین الله 362
    10/9/2020 خوشبای خیرب خیرب فاریاب عبدالکریم شیراغا 363
    10/9/2020 اربکی رسباز خیرب فاریاب سیاقرب عبدالحی 364
    10/9/2020 اربکی تګرماچي خیرب فاریاب خاملراد عبدالقیوم 365
    10/9/2020 اربکی صیاد خیرب فاریاب عزیزالله عیدمحمد 366
    10/9/2020 اربکی دهبايش خیرب فاریاب فیض الله غالم حرضت 367
    10/24/2020 اربکی اروروق خیرب فاریاب میرحاتم قمرالدین 368
کریمحاجي  محب الله 369     10/9/2020 اربکی صیاد خیرب فاریاب 
    10/17/2020 اربکی بیش باال خیرب فاریاب میرحمزه محمدظاهر 370
    10/9/2020 اربکی شورالق خیرب فاریاب عبدالرازق محمدعيل 371
    10/9/2020 اربکی بادجا خیرب فاریاب عبدالرحمن محمدعیسی 372
    10/9/2020 اربکی صیاد خیرب فاریاب صغیر میيل خان 373
    10/9/2020 اربکی صیاد خیرب فاریاب نبي پهلوان نعمت الله 374
شیرین  فاریاب محمدحلیم اغامحمد 375

 تګاب
    10/17/2020 اربکی فیصل اباد

شیرین  فاریاب عالوالدین پوپل 376
 تګاب

    10/24/2020 اربکی فیض اباد

شیرین  فاریاب سلیم جان محمد 377
 تګاب

    10/29/2020 اربکی نواباد

شیرین  فاریاب جالل الدین حفیظ الله 378
 تګاب

    10/29/2020 اربکی قطب اباد

شیرین  فاریاب محمدعمر سخی محمد 379
 تګاب

    10/29/2020 پولیس تاشقلعه

شیرین  فاریاب عبدالرحیم سیدحلیم 380
 تګاب

اربکی  شامل قلعه
 قومندان

10/29/2020    

شیرین  فاریاب عبداالحد سیف الله 381
 تګاب

    10/29/2020 محلی اردو استانه

شیرین  فاریاب حاجي مداد رشاف الدین 382
 تګاب

شیرین  اربکی
 تګاب

10/17/2020    

شیرین  فاریاب شهاب الدین رشاف الدین 383
 تګاب

    10/29/2020 اربکی فیض اباد

شیرین  فاریاب عبیدالله عبداالحد 384
 تګاب

    10/17/2020 اربکی فیض اباد

مدعلیمح عبدالحکیم 385 شیرین  فاریاب 
 تګاب

    10/17/2020 اربکی ارختو

شیرین  فاریاب پولواين عبدالرسول 386
 تګاب

    10/29/2020 اربکی فیض اباد

شیرین  فاریاب عبدالروف عبدالرقیب 387
 تګاب

    10/9/2020 اربکی بهلوچ

شیرین  فاریاب عبداالحد عطاالله 388
 تګاب

    10/29/2020 اردو ګریزوان

    10/9/2020 اربکی فیض ابادشیرین  فاریاب جالل الدین عین الدین 389
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 تګاب
شیرین  فاریاب نعمت الله فیروزالدین 390

 تګاب
    10/29/2020 اربکی بلوچ

شیرین  فاریاب عبدالنعیم محمداسامعیل 391
 تګاب

    10/29/2020 اردو 

شیرین  فاریاب احمد محمدصالح 392
 تګاب

    10/10/2020 اربکی فیض اباد

مدیارمح 393 شیرین  فاریاب حبیب الله 
 تګاب

    10/29/2020 پولیس فیض اباد

    10/9/2020 اربکی اربکی صیاد فاریاب عوض مراد غالم محمد 394
    10/29/2020  ینګن قیصار فاریاب درمحمد ارامحمد 395
    10/29/2020  نهرین قیصار فاریاب تاج موال اسلم 396
    10/29/2020  ینګی قیصار فاریاب شهباز امیرمحمد 397
    10/29/2020  ګوهر قیصار فاریاب خوش وقت باباخان 398
    10/3/2020  ینګی قیصار فاریاب عبدالباری باباخان 399
    10/29/2020  ګوهر قیصار فاریاب محمدیوسف بوستان 400
    10/29/2020  شاخ قیصار فاریاب محی الدین حبیب الله 401
رسلکا قیصار فاریاب امان الله حبیب الله 402   10/29/2020    
    10/29/2020  پنګی قیصار فاریاب حاجی اقاخان ذبیح الله 403
    10/29/2020  ارصلک قیصار فاریاب حاجی اقاخان ذبیح الله 404
    10/29/2020  ګوهر قیصار فاریاب غالم محمد رساب 405
    10/29/2020  ینګی قیصار فاریاب عبدالحمید سلطان 406
    10/29/2020  نیشاال قیصار فاریاب عبدالحمید سیداملاق 407
    10/29/2020  نیشاال قیصار فاریاب عبدالحمید سیدمودود 408
    10/17/2020  بشکفه قیصار فاریاب عبدالحمید شیراقا 409
    10/29/2020  ینګی قیصار فاریاب ذبیح الله صبغت الله 410
    10/29/2020  نهرین قیصار فاریاب سمندر عبداملنان 411
دالنارصعب 412     10/29/2020  ګوهر قیصار فاریاب خیرمحمد 
    10/29/2020  ګوهر قیصار فاریاب محمدقاسم عصمت الله 413
    10/29/2020  ارصلک قیصار فاریاب غیب الله غالم سخی 414
    10/10/2020  ګوهر قیصار فاریاب فیدامحمد قلندر 415
    10/29/2020   قیصار فاریاب جمعه ګل محمدعارف 416
    10/10/2020  سواسیاب قیصار فاریاب سید محیب نعمت الله 417
    10/29/2020  ارصلک قیصار فاریاب استاد محمد نورمحمد 418
    10/29/2020  ګوهر قیصار فاریاب رسور نیک محمد 419
    10/10/2020  قلعه قیصار فاریاب محمدیار یارمحمد 420
    10/29/2020 اردوملی رسچشمه لوالش فاریاب سیداحمد سیدمحمد 421
قدومنک  لوالش فاریاب مالعثامن عبدالحلیم 422

 کالن
    10/29/2020 امنیت

    10/24/2020 اردو سنګین لوالش فاریاب سیدمحمد مجتبی 423
    10/29/2020 اردوملی شالدره لوالش فاریاب نوراحمد نورالحق 424

 بدخشان
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    7/04/0202 اردو کفرتعلی ینگی قلعه تخار عبدالله حکمت الله  .444
    7/04/0202 اردو کفرتعلی ینگی قلعه تخار عبدالله محمد طاهر  .444
خواجه  تخار امام نظر میرزامحمد  .444

 بهاوالدین
    7/04/0202 رسحدی کتکجر

    7/04/0202 پولیس رحیم آباد ینگی قلعه تخار ابراهیم عبدالخلیل  .444
خواجه  تخار مراد خدای نظر  .442

 بهاوالدین
    8/04/0202 اربکی گلبهار

    04/04/0202 اردو خلیل آباد ینگی قلعه تخار نورالدین امام الدین  .443
خواجه  تخار غالم محمد سفرمحمد  .445

 بهاوالدین
    04/04/0202 اربکی جنگه تغن

    14/04/0202 پولیس حافظان رستاق تخار عارش محمد ضیاوالدین  .444
    14/04/0202 پولیس کفرتعلی ینگی قلعه تخار محمد قاسم جمعه خان  .444
    24/04/0202 اربکی توغی قشالق ینگی قلعه تخار فیض الله طوفان  .444
چنار  ینگی قلعه تخار امان الله حفیظ الله  .444

 کفرتعلی
    24/04/0202 اربکی

محمد  حبیب الرحمن  .444
 اسامعیل

    24/04/0202 اربکی خواجه حافظ ینگی قلعه تخار

    34/04/0202 اردو الله میدان درقد تخار منگلی قل قندآغا  .424
خواجه  تخار د الحکیمعب نعمت الله  .424

 بهاوالدین
    34/04/0202 اردو کتکجر

خواجه  تخار مالنقیب الله عبدالله  .422
 بهاوالدین

    34/04/0202 اربکی کتکجر

طالقان  دشت قلعه تخار جوره بای محمد آصف  .423
 قشالق

    34/04/0202 اردو

قاری   .425
 عبدالسمیع

    44/04/0202 اردو کفرتعلی ینگی قلعه تخار عبدالقدوس

خواجه  تخار آلتی بای عبدالقدوس  .424
 بهاوالدین

    64/04/0202 اربکی الله گزر

سید جامل  قیام الدین  .424
 الدین

    64/04/0202 اردو کلدیش ینگی قلعه تخار
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خواجه  تخار سید مراد محمد الله  .424
 بهاوالدین

    74/04/0202 اردو لرخابی

    74/04/0202 ردوا نوآباد دشت قلعه تخار حبیب الله محبوب الله  .424
    84/04/0202 اربکی ارپلی درقد تخار موسی خالدین  .424
    94/04/0202 اردو بوز درقد تخار عبدالغفور عبداملتین  .434
    3/9/0202 اردو نوآباد دشت قلعه تخار محمد ابراهيم خال مؤمن  .434
    8/9/0202 اربکی الله کی اشکمش تخار نورالدین کامل الدین  .432
    44/9/0202 پولیس اسپندشت خواجه غار تخار بیک علی نجیب الله  .433
ارباب داد  بهارک تخار دادمحمد امیرمحمد  .435

 خان
    24/9/0202 اردو

    54/9/0202 اردو کوترمه بهارک تخار کامل الدین عبدالسالم  .434
ارباب میر  بهارک تخار جالت خان جمعه گل  .434

 افغان
    44/9/0202 پولیس

    44/9/0202 اردو شور گزر بهارک تخار حاجی گل آغا شیرآغا  .434
حاجی  بهارک تخار خدای رحم احسان الله  .434

 پهلوان
    84/9/0202 اردو

    54/9/0202 اردو چپرقشالق بهارک تخار محمد داود محمدجاوید  .434
بدخشی  بهارک تخار غالم حیدر دلربخان  .454

 قشالق
    84/9/0202 اردو

دخشی ب بهارک تخار توخرت بای کریم الله  .454
 قشالق

    84/9/0202 اردو

حاجی شیر  حبیب الله  .452
 محمد

بدخشی  بهارک تخار
 قشالق

    84/9/0202 اردو

بدخشی  بهارک تخار سخی داد عبد العلی  .453
 قشالق

    84/9/0202 اردو

بدخشی  بهارک تخار تور بای عبد القهار  .455
 قشالق

    84/9/0202 اردو

ی بدخش بهارک تخار توخرت بای ذبیح الله  .454
 قشالق

    84/9/0202 اردو

حاجی  بهارک تخار احسان الله عبداملعروف  .454
 عبدالرحمن

    94/9/0202 اردو

    54/9/0202 امنیت کوترمه بهارک تخار حاجی مراد خال محمد  .454
    94/9/0202 پولیس جنگاور بهارک تخار لعل پور شاپور  .454
حاجی نیک  عبدالقیوم  .454

 محمد
حاجی  بهارک تخار

 عبدالستار
    64/9/0202 پولیس

حاجی  بهارک تخار عبدالقدوس عبدالواسع  .444
 عبدالقادر

    64/9/0202 اردو

حاجی  بهارک تخار سلیامن قل عبد الفتاح  .444
 عبدالستار

    64/9/0202 پولیس

حاجی  بهارک تخار حاجی مقیم نظام الدین  .442
 عبدالستار

    74/9/0202 اردو

    74/9/0202 اردو وترمهک بهارک تخار عبد الرحمن عبد امللک  .443
    74/9/0202 اردو کوترمه بهارک تخار توخسن جمعه خان  .445
    74/9/0202 اردو معلمها بهارک تخار بانگل محمد ظفر  .444
    32/9/0202 اردو جلم خور خواجه غار تخار ایشان خال نیک محمد  .444
    02/9/0202 اردو شور قدوق بهارک تخار صاحب نظر خالدار  .444
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    02/9/0202 اردو شور قدوق بهارک تخار عبد الغفور دینشمس ال  .444
حاجی توره  قربان بیک  .444

 خان
    54/04/0202 اردو یامچی خواجه غار تخار

    84/04/0202 پولیس یامچی خواجه غار تخار حبیب الله معراج الدین  .444
    32/9/0202 پولیس منگچقور خواجه غار تخار عبدالحمید گلبدین  .444
    32/9/0202 اردو شاه رسول بهارک تخار خان اکرب بربک  .442
    32/9/0202 اردو تخته کپرک بهارک تخار میر محمد نورمحمد  .443
سیدحبیب   .445

 الرحمن
سید عبد 

 الرحمن
    2/04/0202 پولیس شاه طرف اشکمش تخار

    2/04/0202 پولیس گورتپه خواجه غار تخار طور جان محمد افضل  .444
    3/04/0202 اردو مال یوسف بهارک ارتخ عبد الولی عبد النظر  .444
    4/04/0202 اردو کوترمه بهارک تخار عطابای محمد یاسین  .444
    4/04/0202 اردو لکلکان خواجه غار تخار اسکندر امام الدین  .444
دونگ  خواجه غار تخار محمد صدیق رضاخان  .444

 قشالق
    6/04/0202 پولیس

    6/04/0202 پولیس لیمحمد ع خواجه غار تخار شیر محمد میرالله  .444
    6/04/0202 اربکی کوترمه بهارک تخار محمد قل اسیدالله  .444
    6/04/0202 پولیس کوترمه بهارک تخار یلداش علی عبد القهار  .442
    6/9/0202 اربکی کوترمه بهارک تخار رسیغ بای نازکمیر  .443
    6/9/0202 اردو کوترمه بهارک تخار سلطان بای محمد موسی  .445
    6/9/0202 پولیس گورتپه خواجه غار تخار محمد رسول الله عصمت  .444
    7/9/0202 پولیس منگچقور خواجه غار تخار امام قل رحیم الله  .444
    3/9/0202 اردو ولکر اشکمش تخار عبد الحنان نوروز  .444
    3/9/0202 نظم عامه محمد صالح بهارک تخار امام الدین نورالدین  .444
    4/9/0202 نظم عامه شش تپه بهارک ارتخ علی اصغر غالم حسین  .444
    4/9/0202 اردو قوش مالق هزار سومچ تخار عبد املنان عبد املعروف  .444
    4/9/0202 اردو نهر سعید مرکز تخار عبد الصمد عبد املجید  .444
    4/9/0202 اردو قروق خواجه غار تخار محمد نادر محمداسحاق  .442
    8/9/0202 اربکی ن شهیدچوپا اشکمش تخار جمعه خان عزت الله  .443
    8/9/0202 اربکی قره بایی اشکمش تخار فضل احمد سنت الله  .445
خوستی  بهارک تخار عبد الحمید عبد الرحمن  .444

 قشالق
    8/9/0202 اردو

    8/9/0202 اربکی حاجی صفر بهارک تخار عبد الرسول شاه ولی  .444
    8/9/0202 اردو فخرک اشکمش تخار حلیم بای محمد علی  .444
    4/04/0202 اربکی کوهستانی اشکمش تخار ولی محمد فیض محمد  .444
    4/04/0202 اربکی شهر کهنه اشکمش تخار آغا گل ذبیح الله  .444
    4/04/0202 اردو فخرک اشکمش تخار غالم رسول سید رسول  .444
    4/04/0202 اربکی محمد عمر اشکمش تخار قربان حمید الله  .444
    41/04/0202 پولیس مال یوسف بهارک تخار مال ودود نیک محمد  .442
    41/04/0202 پولیس حاجی ملنگ خواجه غار تخار حاجی گلمراد ضیاوالدین  .443
    41/04/0202 پولیس قروق خواجه غار تخار مال حمیدالله قوقن بیک  .445
    41/04/0202 اربکی شهر کهنه اشکمش تخار نرصالله قاری عظیم  .444
    41/04/0202 اردو قره باغی اشکمش تخار محمد عیسی زین الدین  .444
    41/04/0202 اردو قوتن بالق هزار سومچ تخار محمد اسحاق فیض الرحمن  .444
    41/04/0202 اردو قوتن بالق هزار سومچ تخار محمد اسحاق سیف الرحمن  .444



امره
د وظیفی  پيژندنه ش

 نوعیت
د تسلیمی 

 تاریخ
 مالحظات راوړی وسایط راوړی وسلی

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    41/04/0202 اربکی رسبازار اشکمش تخار ارباب نظر غالم نبی  .444
    41/04/0202 اربکی ناقل کمشاش تخار بازمحمد تاج محمد  .444

 بغالن
بغالن  بغالن محمد روف سحر ګل  .444

 مرکزی
۳۶۶۰/۰/۳ اربکی ملک مراد     

بغالن  بغالن نرصالله روح الله  .442
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳ اربکی مالتور     

بغالن  بغالن عبدالحمید عبدالشاکر  .443
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰ اردو مالتور     

ن بغال  بغالن عبدالحمید عبداملنان  .445
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰ اربکی مالتور     

بغالن  بغالن محمد عیسی قاسم  .444
 مرکزی

باشی الله 
 داد

۳۶۶۰/۰/۴ اربکی     

بغالن  بغالن میرحمزه جمع ګل  .444
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۴ اربکی بلوچا     

بغالن  بغالن بابا حید غالم رسول  .444
 مرکزی

باشی الله 
 داد

۳۶۶۰/۰/۴ پولیس     

نبغال  داود خان احسان الله  .444 بغالن  
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۷ اربکی رسک شش     

بغالن  بغالن عبدالعزیز فیض محمد  .444
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۸ اردو ده یک     

بغالن  بغالن کامل الدین نورالدین  .444
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۸ اردو کوکچنار     

بغالن  بغالن سید محمد محمد ابراهیم  .444
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۸ اردو غالم بای     

بغالن  بغالن سفرمحمد محمد مسافر  .442
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۸ پولیس جرخشک     

بغالن  بغالن سید رسول نعمت الله  .443
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۱ اردو فابریکه     

بغالن  بغالن محمد عامل محمد اسلم  .445
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۱ پولیس شهر جدید     

بغالن  بغالن عبدالغفور نجیب الله  .444
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۱ پولیس شینواریان     

هرانب خان محمد  .444 بغالن  بغالن 
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۱ اربکی مالتور     

بغالن  بغالن میرحمزه عبدالغنی  .444
 مرکزی

باشی الله 
 داد

۳۶۶۰/۰/۳۳ اربکی     

بغالن  بغالن محمد نادر عبدالکبیر  .444
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۳ اربکی باړو زایی     

بغالن  بغالن ظفر محمد اکرب  .444
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۳ اردو باشی الله     

للهنورا  .424 بغالن  بغالن درویزه 
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۳ اربکی سالم خیل     

بغالن  بغالن خان زاده شاهین شاه  .424
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۳۶ اربکی ولی خیل     
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بغالن  بغالن عبدالغنی عبدالواحد  .422
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۴ اربکی غالم بای     

بغالن  بغالن محمد عرب عبدالخیر  .423
 مرکزی

باشی الله 
 داد

۳۶۶۰/۰/۳۴ اردو     

بغالن  بغالن محمد یونس محمد عیسی  .425
 مرکزی

۰۶۶۰/۳/۳۷ اربکی رسک شش     

بغالن  بغالن بهادر شیرآغا  .424
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۳۱ اردو لورکیا     

بغالن  بغالن عبدالغنی محمد ګل  .424
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰۳ اربکی اقامتګاه     

بغالن  بغالن محمد حسن نجیب الله  .424
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰۶ اردو شهرجدید     

بغالن  بغالن خال محمد عبداملحمد  .424
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰۶ اربکی نوروزیان     

بغالن  بغالن خان آغا امین خان  .424
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰۶ پولیس تورانی     

بغالن  بغالن جالل الدین نهضت یار  .434
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۰۵ اربکی تورانی     

بغالن  بغالن جالل الدین احمدیار  .434
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۵۰ اربکی ګدان     

بغالن  بغالن میراجان نقیب الله  .432
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰۱ اردو دت خیل     

بغالن  بغالن لعل محمد امین الله  .433
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰۱ اردو لقیان     

بغالن  بغالن رحمت الله جمع الدین  .435
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰۱ پولیس رسک ده     

بغالن  بغالن بسم الله ولی  .434
 مرکزی

۳۶۶۰/۰/۰۱ اربکی تورانی     

بغالن  بغالن جالل الدین بصیر احمد  .434
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۳۸ اربکی تورانی     

بغالن  بغالن جمع ګل معاذالله  .434
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۳۱ اربکی تورانی     

بغالن  بغالن محمد رسول شاه محمد  .434
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۰۱ اربکی چلوزایی     

بغالن  بغالن محمد غالم محمد رسول  .434
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۰۱ اربکی چلوزایی     

بغالن  بغالن عبدالغنی محمد ذکریا  .454
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۰۱ اربکی اخته چی     

بغالن  بغالن محمد هاشم محمد نارص  .454
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۰۶ اربکی نوآباد     

بغالن  بغالن عبدالدیان ګل رحمن  .452
 مرکزی

۳۶۶۰/۳/۰۶ اربکی غالم بای     

بغالن  بغالن خان محمد محمدبریالی  .453
 مرکزی

کیارب همت خیل  ۳۶۶۰/۳/۰۶     

۳۶۶۰/۳/۰۱ اربکی باالدوری پلخمری بغالن سید احمد سید بشیر  .455     
۳۶۶۰/۰/۱ اردو قاضی پلخمری بغالن رسورخان جمعه خان  .454     



امره
د وظیفی  پيژندنه ش

 نوعیت
د تسلیمی 

 تاریخ
 مالحظات راوړی وسایط راوړی وسلی

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

۳۶۶۰/۰/۰ اربکی بابه نظر پلخمری بغالن احمدجان حاجی محمود  .454     
۳۶۶۰/۰/۳۰ اردو باالدوری پلخمری بغالن بازار اسالم الدین  .454     
باز ګل  .454 ۳۶۶۰/۰/۰۶ اردو ابکه پلخمری بغالن فیض محمد      
۳۶۶۰/۰/۳۵ اردو حسین خیل پلخمری بغالن صابر لطیف  .454     
۳۶۶۰/۰/۳۴ پولیس زمان خیل پلخمری بغالن لونګین ګل بدین  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۰ اربکی کجی پلخمری بغالن محمد اکرب جمعه الدین  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۰ پولیس مسجدکهنه  پلخمری بغالن نازکمیر محمد میر  .442     
۳۶۶۰/۰/۰۶ اردو حسین خیل پلخمری بغالن حیات خان وزیر  .443     
۳۶۶۰/۰/۱ اربکی لرخاب دوشی بغالن محمدګل مجیب الرحمن  .445     
۳۶۶۰/۰/۱ اربکی لرخاب دوشی بغالن خیرمحمد نعمت الله  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۷ اربکی پاپلین دوشی بغالن بسم الله نورالله  .444     
لهرحیم ال  .444 ۳۶۶۰/۰/۱ پولیس ګرداب تاله وبرفک بغالن امان الله      
۳۶۶۰/۰/۳۵ اردو انګار تاله وبرفک بغالن غالم نبی رحامن الدین  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۵ پولیس دیکتور تاله وبرفک بغالن شمس الدین امرالدین  .444     
۳۶۶۰/۰/۱ اربکی صیاد دهنه غوری بغالن غالم رسول رسور  .444     
غالنب امیرمحمد رمضان  .444 ۳۶۶۰/۰/۳۵ اربکی نوآباد دهنه غوری      
کارمند  ناحیه سه ده صالح بغالن حاجی محمود محمدایوب  .442

 دولتی
۳۶۶۰/۰/۳۴     

۳۶۶۰/۰/۳۵ اربکی تندره دهنه غوری بغالن محمد یار اسالم الدین  .443     
۳۶۶۰/۰/۳۵ اربکی پشه قل دهنه غوری بغالن داد محمد جمعه خان  .445     
غالنب محمدنظر نورعلی  .444 ۳۶۶۰/۰/۳۷ اربکی چرمآب دهنه غوری      
۳۶۶۰/۰/۳۱ اربکی چرمآب دهنه غوری بغالن عطاخان عبدالعزیز  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۱ اربکی چرمآب دهنه غوری بغالن عبدالعزیز نعمت الله  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۰ اربکی چرمآب دهنه غوری بغالن علی نظر مال صبغت الله  .444     
ه غوریدهن بغالن غالم نبی خان نبی  .444 ۳۶۶۰/۰/۰۱ اربکی چرمآب      
۳۶۶۰/۰/۰۱ پولیس قلعه مراد دهنه غوری بغالن عبداملحمد عبدالجبار  .444     
کارمند  خواجه پآک دهنه غوری بغالن عیدمحمد معجن  .444

 دولتی
۳۶۶۰/۰/۰۵     

۳۶۶۰/۰/۰۴ پولیس صیاد دهنه غوری بغالن سید شاه رسدار  .442     
هبرک بغالن عبدالحفیظ مال عبدالروف  .443 ۳۶۶۰/۰/۳۵ اربکی خیرآباد      
۳۶۶۰/۰/۳۴ اربکی خیرآباد برکه بغالن روستم خان محمد موسی  .445     
۳۶۶۰/۰/۰۰ اربکی خیرآباد برکه بغالن خیرالله صفی الله  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۰ اربکی چپه برکه بغالن محمد قل سیدحکیم  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۶ اربکی کل برکه بغالن غالم رسول دانه بای  .444     
یب اللهنق  .444 ۳۶۶۰/۰/۱ اردو مرکز برکه بغالن نیازمحمد      
۳۶۶۰/۰/۱ پولیس مرکز برکه بغالن عبدالغفار عبداملجید  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۷ اربکی رشرش برکه بغالن مرزاسید نرصالدین  .444     
۳۶۶۰/۰/۱ اربکی رشرش برکه بغالن ګل محمد کوکی  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۵ اربکی رشرش برکه بغالن ګل محمد رسدار  .442     
۳۶۶۰/۰/۳۵ اربکی رشرش برکه بغالن فضل احمد خوش محمد  .443     
۳۶۶۰/۰/۱ اربکی رشرش برکه بغالن نورالله شفیع الله  .445     
۳۶۶۰/۰/۳۵ اردو رشرش برکه بغالن عبدالقیوم عبدالودود  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۴ اربکی رشرش برکه بغالن عبدالعلی فضل احمد  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۵ اردو رشرش  برکه بغالن اسامعیل محمد امین  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۵ اردو رشرش برکه بغالن محمد ظاهر تاج  .444     
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محمد  حفیظ الله  .444
 اسامعیل

۳۶۶۰/۰/۳۷ اردو رشرش برکه بغالن     

۳۶۶۰/۰/۳۱ اردو رشرش برکه بغالن فیض محمد قنربالدین  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۱ اردو رشرش برکه بغالن عبدالرحیم عبداملبین  .444     
ل رحمنفض عبداالحمد  .442 ۳۶۶۰/۰/۰۰ اربکی رشرش برکه بغالن      
۳۶۶۰/۰/۰۱ اربکی رشرش برکه بغالن عبدالقیوم غوث الدین  .443     
۳۶۶۰/۰/۰۱ اربکی رشرش برکه بغالن عصمت الله دین محمد  .445     
۳۶۶۰/۰/۰۵ اربکی رشرش برکه بغالن رحمت الله رحمت خان  .444     
۶۰۳۶/۰/۰۴ اردو رشرش برکه بغالن عبدالحکیم محمد سلیم  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۵ اردو رشرش برکه بغالن عبدالعلی عبدالحکیم  .444     
۳۶۶۰/۰/۳۴ اردو رشرش برکه بغالن عبدالغیاث محمد الیاس  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۰ اربکی رشرش برکه بغالن رسدار مسعود  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۰ اربکی رشرش برکه بغالن نیک محمد شاولی  .444     
۳۶۶۰/۰/۰۶ اربکی رشرش برکه بغالن نیک محمد عبدالعزیز  .444     
۳۶۶۰/۰/۱ اربکی کل برکه بغالن عبدالغفار عبداملجید  .442     
۳۶۶۰/۰/۱ اردو رشرش برکه بغالن دولت خان خالدین  .443     
۳۶۶۰/۰/۳۷ اربکی رشرش برکه بغالن محمد طاهر خال میرزا  .445     
۳۶۶۰/۱/۰ خیزش ده مرده نهرین بغالن امیرمحمد محمد حنیف  .444     
عل محمدل علی احمد  .444 ۳۶۶۰/۱/۰ خیزش ده مرده نهرین بغالن      
۳۶۶۰/۱/۰ خیزش ده مرده نهرین بغالن نجم الدین اخرت محمد  .444     
قاری جمعه  جنت خان  .444

 خان
۳۶۶۰/۱/۰ خیزش ده مرده نهرین بغالن     

۳۶۶۰/۱/۰ خیزش ده مرده نهرین بغالن وزیراحمد شمس الدین  .444     
۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن شاد محمد مرزا محمد  .444     
۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن حاجی دولت عابدالدین  .444     
۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن فقیرمحمد صالح محمد  .442     
۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن عبدالغفور شمس الله  .443     
۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن عبدالغفور بسم الله  .445     
ان محمدخ  .444 ۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن شاه محمد      
حاجی  نازکمیر  .444

 امیرمحمد
۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن     

۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن صالح محمد غالم ابراهیم  .444     
۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها نهرین بغالن وزیراحمد جالل  .444     
یننهر بغالن خال محمد محمد حیدر  .444 ۳۶۶۰/۱/۱ خیزش تلی ها      
۳۶۶۰/۱/۱ اردو بزدره نهرین بغالن نجم الدین محمد نادر  .424     
۳۶۶۰/۱/۱ پولیس بزدره نهرین بغالن عبداملجید ضیاوالدین  .424     
۳۶۶۰/۱/۱ پولیس بزدره نهرین بغالن نجم الدین ګلب الدین  .422     
۳۶۶۰/۱/۱ اردو بزدره نهرین بغالن بازمحمد خان محمد  .423     
۳۶۶۰/۱/۱ اردو بزدره نهرین بغالن ذکرالدین سیف الرحمن  .425     
۳۶۶۰/۱/۱ اردو بزدره نهرین بغالن غالم حیدر حبیب الله  .424     
۳۶۶۰/۱/۱ اردو بزدره نهرین بغالن عبدلقادر محمد نارص  .424     

 سمنګان
4552/2/5 حربکی تور دره صوف سمنگان عبدالجبار علی  .424     
4552/2/4 حربکی تور دره صوف سمنگان عبداملنان احمدزبیر  .424     
2552/2/4 حربکی مسعود دره صوف سمنگان محمود شیراغا  .424     
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4552/2/44 حربکی مسعود دره صوف سمنگان جوالداش خیرالله  .434     
4552/2/24 حربکی مسعود دره صوف سمنگان حسن صبغت الله  .434     
4552/2/24 حربکی تور دره صوف سمنگان حاجی یامق ذبیح الله  .432     
4552/2/24 حربکی مسعود دره صوف سمنگان نعمت الله مالچاری  .433     
4552/2/24 اردو مسعود دره صوف سمنگان عبداملناف شیرمحمد  .435    کالشنکوف۳ 
4552/2/24 اردو مسعود دره صوف سمنگان ایشمراد منیر  .434    کالشنکوف۳ 
4552/2/24 حربکی مسعود دره صوف سمنگان نوراحمد یعقوب  .434    کالشنکوف۳ 
4552/2/4 حربکی موهو روی دواب سمنگان مالمومن نیازالله  .434     
4552/2/24 حربکی خوجه گنجه دره صوف سمنگان ابراهم شمس الدین  .434     
4552/2/44 امنیت سورخه دره صوف سمنگان قربان اسامعل  .434     
4552/2/45 حربکی دای کندی دره صوف سمنگان خانرشین حاجی ولی  .454     
4552/2/45 حربکی زیرکی دره صوف سمنگان قربان علی یار  .454     
4552/2/42 کمندو موهو روی دواب سمنگان گل احمد محمدنور  .452     
4552/2/44 امنیت رباتک مرکزی سمنگان حمیدالله گلنظر  .453     
حرضت  سمنگان  روضت  .455

 سلطان
4552/2/23 حربکی بغل شکاف     

 بلخ
۱/۰/۳۶۶۰ اربکی رساسیاب چمتال بلخ شاغاسی عبداملحمد  .454     
۱/۰/۳۶۶۰ اربکی رساسیاب چمتال بلخ ګلجان رحمت الله  .454     
۱/۰/۳۶۶۰ اربکی رساسیاب چمتال بلخ ګل محمد عبدالغفور  .454     
۱/۰/۳۶۶۰ اربکی رساسیاب چمتال بلخ سید جان محمدعوض  .454     
۱/۰/۳۶۶۰ اربکی خیر آباد دولت اباد بلخ عبدالرحیم ذبیح الله  .454     
نانعبدامل عبداملجید  .444 ۱/۰/۳۶۶۰ اربکی خیر آباد دولت اباد بلخ      
۱/۰/۳۶۶۰ اربکی خیر آباد دولت اباد بلخ محمد عثامن حمیدالله  .444     
۱/۰/۳۶۶۰ اربکی خیر آباد دولت اباد بلخ الله نظر عابدنظر  .442     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی خیر آباد دولت اباد بلخ رشیف ظفرګیلدی  .443     
آبادخیر  دولت اباد بلخ محمد یونس  .445 ۷/۰/۳۶۶۰ اربکی      
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی خیر آباد دولت اباد بلخ فضل محمد عبدالکریم  .444     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی خیر آباد دولت اباد بلخ ظاهر ولی محمد  .444     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی بلنداریق زاری بلخ دین محمد فیض محمد  .444     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی بلنداریق زاری بلخ عبدالفتاح عبدالهادی  .444     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی بلنداریق زاری بلخ محراب الدین اسالم الدین  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی بلنداریق زاری بلخ عبدالصمد عبدالرحمن  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی بلنداریق زاری بلخ عطا الله نجیب الله  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی فرخ آباد شورتپه بلخ محمدانور محمد رسور  .442     
لهنعمت ال اسد الله  .443 ۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ      
۳۷/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ عبدالحکیم عبدالرحمن  .445     
۳۷/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ محمدانور قلچ  .444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ ګیلدی سلیامن  .444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ شیر احمد اسد الله  .444     
الدینخیر   .444 ۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ بیک مردا      
۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ رجب عزیز الله  .444     
۳۵/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ رحامنقل محمدنظر  .444     
۳۴/۰/۳۶۶۰ اربکی توقی شورتپه بلخ طاغن سلیم  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس توقی شورتپه بلخ عبدالخالق عابد نظر  .442     
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۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس حیاتان چاهی بلخ خان نظر خان محمد  .443     
۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس حیاتان چاهی بلخ غالم عبدالغفور  .445     
۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس حیاتان چاهی بلخ محمدحسین محمدشاه  .444     
۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس حیاتان چاهی بلخ محمدقاسم جان محمد  .444     
۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ ظفرخان مطیع الله  .444     
۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ فیض محمد تاج محمد  .444     
۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ دوست محمد نوخان  .444     
۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ حرضمتحمد جمعه الدین  .444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ بسم الله حیات الله  .444     
۳۵/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ احمد نبی عبدالقیوم  .442     
۰۴/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ غالم صدیق حبیب الرحمن  .443     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ رستم محمد الدین  .445     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ نازکمیر جمعه الدین  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ عبداملنان زرګی  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ عبدالجبار عبداملجید  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ غازی عبدالغفور  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ غالم سخی عبدالبصیر  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ محمدحلیم عبدالباقی  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ ګل الرحمن بازمحمد  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ رحمت الله زبیر  .442     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی خاص بلخ بلخ بلخ نظر ګل عبدالله  .443     
۷/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ عمر طاوس  .445     
۷/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ سالم الدین نظام الدین  .444     
اص بلخخ بلخ بلخ محمد الله رشیف الله  .444 ۷/۰/۳۶۶۰ پولیس      
۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس خاص بلخ بلخ بلخ محمد الله روح الله  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ عبداالحمد امیر محد  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ خال محمد نور محمد  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ طاهر کامل الدین  .444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ حبیب الله نرص الله  .444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ محمدامین شیرعلم  .442     
۳۷/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ محمدنبی اصف  .443     
۳۷/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ میراجان فدا محمد  .445     
۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ عبد االحد عبدالخالق  .444     
۳۶/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ ګل زمین فضل امین  .444     
۳۵/۰/۳۶۶۰ پولیس کلعه چه بلخ بلخ نیاز ګل رشیف الله  .444     
۳۴/۰/۳۶۶۰ پولیس میرزای کشنده بلخ عمرګل فخر الدین  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ عبدلخالق باسط  .444     
سپولی میرزای کشنده بلخ نورالحق فضل نور  .444  ۰۰/۰/۳۶۶۰     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ محمدعلم جوره بای  .444     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ مصلح مصباح  .442     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ محمد قاسم  .443     
۷/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ فیض الله جمشید  .445     
کیارب میرزای کشنده بلخ محمدعظیم غیب الله  .444  ۳۱/۰/۳۶۶۰     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ هارون دانش  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ محمدخان موالن  .444     
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۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ معراج الدین داود  .444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ اربکی میرزای کشنده بلخ افضل صاحب ګل  .444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ پولیس میرزای کشنده بلخ محمد عظیم غالم  .424     
۳۷/۰/۳۶۶۰ پولیس میرزای کشنده بلخ غالم محمد نبی  .424     
۳۷/۰/۳۶۶۰ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ مخی عبدالکریم  .422     
۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ عبدالکریم کامل  .423     
۳۶/۰/۳۶۶۰ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ امین غفور  .425     
قادرعبد ال اق مراد  .424 ۳۵/۰/۳۶۶۰ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ      
۳۴/۰/۳۶۶۰ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ غفور قیاس  .424     
۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس اورناغه کلدار بلخ عبدالحمید محمد سخی  .424     
۰۰/۰/۳۶۶۰ پولیس اورناغه چهاربولک بلخ بازار ولی محمد  .424     
سپولی اورناغه چهاربولک بلخ امیرمحمد مصطفی  .424  ۰۰/۰/۳۶۶۰     
۷/۰/۳۶۶۰ پولیس اورناغه چهاربولک بلخ دادمحمد ساه سوار  .434     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قزیلقلعه چهاربولک بلخ جمعه الدین نجیب الله  .434     
۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی قزیلقلعه چهاربولک بلخ محمدولی میر علم  .432     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قزیلقلعه چهاربولک بلخ جمعه عجب ګل  .433     
رت اللهقد  .435 ۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی قزیلقلعه چهاربولک بلخ علی ګل      
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قزیلقلعه چهاربولک بلخ جمعه خان ضمیر خان  .434     
۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی قزیلقلعه چهاربولک بلخ عبدالسالم حمید  .434     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قزیلقلعه چهاربولک بلخ سلطان نیک محمد  .434     
اربولکچه بلخ اغا محمد یاسین  .434 ۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی شال آریغ      
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی تخته پول نهرشاهی بلخ فیض محمد غالم  .434     
۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی تخته پول نهرشاهی بلخ محمدشاه خان عبداملتین  .454     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ اغا محمد الف محمد  .454     
۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ محمدذاکر ګل احمد  .452     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ محمدخان حمیدالله  .453     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ عیدمحمد جابر  .455     
۳۳/۰/۳۶۶۰ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ عبدالعزیز رمضان  .454     
۳۳/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ انور حیدر  .454     
یبرسآس شولګره بلخ حسین موسی  .454 ۳۸/۰/۳۶۶۰ اربکی      
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ نور الله صفت الله  .454     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ علی خان عبد الصمد  .454     
۳۵/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ محمدګل دوست  .444     
۳۴/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ میرقاسم شهزاده  .444     
لمحمد ګ جنت ګل  .442 ۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ      
۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ غالم سخی غالم نبی  .443     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ سیدحسین ابراهیم  .445     
۳۳/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ محمدجان سید محمد  .444     
۳۳/۰/۳۶۶۰ اربکی رسآسیب شولګره بلخ محمد اکرب غالم سخی  .444     
۳۸/۰/۳۶۶۰ اربکی باغ پهلوان شولګر بلخ سید اعظم فضل الدین  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی باغ پهلوان شولګر بلخ سیدحسن اسامعیل  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی باغ پهلوان شولګر بلخ سید نادر محمد نسیم  .444     
۳۵/۰/۳۶۶۰ اربکی باغ پهلوان شولګر بلخ غالم حرضت نور محمد  .444     
۳۴/۰/۳۶۶۰ اربکی باغ پهلوان شولګر بلخ عبدالغفار ساالر  .444     

 کندز
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نظامی  یکه توت امام صاحب کندز عبدالبصیر محمد فرید  .442
 تعلیم

۰/۰/۳۶۶۰    

    ۰/۰/۳۶۶۰ اربکی حلقه کول امام صاحب کندز محمد شفیع عین الدین  .443
    ۰/۰/۳۶۶۰ اردو کولدامن امام صاحب کندز حبیب خان خیر الله  .445
    ۰/۰/۳۶۶۰ اربکی روضه رشیف امام صاحب کندز جوجام بیردی غالم  .444
    ۰/۰/۳۶۶۰ آشپز اردو الف بیردی امام صاحب کندز عبدالقادر عبدالبصیر  .444
    ۰/۰/۳۶۶۰ پولیس حلقه کول امام صاحب کندز خال محمد ولی ګل  .444
    ۰/۰/۳۶۶۰ نظم عامه فیض آباد امام صاحب کندز علی فیض محمد  .444
    ۰/۰/۳۶۶۰ اربکی الف بیردی امام صاحب کندز محمد طاهر ینبرهان الد  .444
    ۰/۰/۳۶۶۰ اردو حلقه کول امام صاحب کندز سخی داد ګلب الدین  .444
    ۰/۰/۳۶۶۰ اردو غرو امام صاحب کندز شیر علی شهر مان  .444
    ۰/۰/۳۶۶۰ پولیس ګل تیپه امام صاحب کندز صوفی رحیم عبدالغبور  .442
    ۵/۰/۳۶۶۰ اربکی بخمل کوچه امام صاحب ندزک عبدالحمید عبداالحد  .443
    ۵/۰/۳۶۶۰ اردو محلی بوز بایان امام صاحب کندز شیرمحمد محمد نظر  .445
    ۵/۰/۳۶۶۰ رسباز بوته کشان امام صاحب کندز باران لعل محمد  .444
    ۵/۰/۳۶۶۰ اردو قیام متشق امام صاحب کندز عبدالکریم بدل مراد  .444
    ۵/۰/۳۶۶۰ اربکی قرول امام صاحب ندزک میرزا بیګل جامل الدین  .444
    ۵/۰/۳۶۶۰ اربکی قیام شاخ امام صاحب کندز عبدالرحمن رسور  .444
    ۵/۰/۳۶۶۰ اربکی توغلنګ امام صاحب کندز مینګلی بای ګل بای  .444
    ۱/۰/۳۶۶۰ اردو دلشاد امام صاحب کندز عبدالرحمن عبدالرشید  .444
    ۱/۰/۳۶۶۰ پولیس بایکه امام صاحب کندز مینی قل عبدالغفار  .444
    ۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قرغز امام صاحب کندز محمد رشیف عبداالحمد  .442
    ۱/۰/۳۶۶۰ پولیس کلباد امام صاحب کندز محکم تاش شمس الدین  .443
    ۱/۰/۳۶۶۰ رسباز ستار بیره امام صاحب کندز سخی داد نشان  .445
    ۱/۰/۳۶۶۰ رسحدی دوراهی بندر امام صاحب کندز محمد اعظم عبدالصمد  .444
    ۱/۰/۳۶۶۰ پولیس هیچکلی امام صاحب کندز محمد طاهر محمد حسین  .444
    ۱/۰/۳۶۶۰ پولیس کنچک امام صاحب کندز جامل زبیح الله  .444
    ۱/۰/۳۶۶۰ پولیس تاشګذر امام صاحب کندز عبالخالق سید راعظم  .444
    ۱/۰/۳۶۶۰ رسحدی قنجغه امام صاحب کندز مینګ محمد عبدالخلیل  .444
    ۱/۰/۳۶۶۰ رسحدی قنجغه امام صاحب کندز عبدالسالم دغالم محم  .444
    ۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو پل مدیر امام صاحب کندز پاچا حفیظ الله  .444
    ۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو شور کول امام صاحب کندز اکرام الدین سیف الدین  .442
    ۳۰/۰/۳۶۶۰ پولیس کول یقه امام صاحب کندز محمد رسول حبیب الله  .443
    ۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو حلقه کول امام صاحب کندز حقبیل ال رشیف الله  .445
    ۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو بته کشان امام صاحب کندز عبدالرحمن خایسته رحمن  .444
    ۳۴/۰/۳۶۶۰ رسباز مذاکره امام صاحب کندز امان الله زین الله  .444
پولیس  کلباد امام صاحب کندز جمعه خان غالم سخی  .444

 محلی
۳۴/۰/۳۶۶۰    

    ۳۴/۰/۳۶۶۰ اربکی قنجغه امام صاحب کندز الدیننظام  عالو الدین  .444
    ۳۴/۰/۳۶۶۰ اردو قنجغه امام صاحب کندز محمد رحیم محمد ابراهیم  .444
    ۳۴/۰/۳۶۶۰ اردو هیچکلی امام صاحب کندز بای محمد نور محمد  .444
    ۳۴/۰/۳۶۶۰ اردو ګل تیپه امام صاحب کندز علی نظر جمعه خان  .444
    ۳۴/۰/۳۶۶۰ اردو باسوس ام صاحبام کندز شاهزاده فریدالله  .442
    ۳۴/۰/۳۶۶۰ اردو باسوس امام صاحب کندز تازه ګل نذیر الله  .443
    ۳۴/۰/۳۶۶۰ اردو باسوس امام صاحب کندز محمددین ګل اسالم ګل  .445
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    ۳۴/۰/۳۶۶۰ اردو باسوس امام صاحب کندز مومن خان ګل زمان  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ وارد باسوس امام صاحب کندز دوست محمد محمد اسلم  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو غرو امام صاحب کندز عبدالحکیم عبدالباقی  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس نارصیا امام صاحب کندز شیر عامل ګاللی  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی توغلنګ امام صاحب کندز ګل بای زملی  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قرغز امام صاحب کندز عبداملتین محمد جاوید  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ رسباز قرول امام صاحب کندز مومن لهخیرال  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو بایکه امام صاحب کندز ګل محمد داد محمد  .442
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ پولیس نغمه بازار امام صاحب کندز خیرالله نور محمد  .443
حاجی  حاجی عبد الله  .445

 محمدنبی
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ رسحدی قنجغه امام صاحب کندز

    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو برزنګی امام صاحب کندز ظیممحمد ع محمد قسیم  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو عرب قشالق امام صاحب کندز عزت ګل عبدالستار  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو ګل تیپه امام صاحب کندز حسین معراج الدین  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو ګجیر امام صاحب کندز سفر محمد باز محمد  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی کلباد عربیه امام صاحب کندز قربان خال الدین  .444
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو تاشګذر امام صاحب کندز محمد قربان حمید الله  .424
    ۰۱/۰/۳۶۶۰ پولیس یکه توت امام صاحب کندز عبدالسالم عبدالحنان  .424
    ۰۰/۰/۳۶۶۰ اردو پاین بند هسکه مینه ننګر هار مصطفی صالح ګل  .422
    ۰۱/۰/۳۶۶۰ اربکی دلشاد امام صاحب کندز محمد یوسف عبدالغنی  .423
هیچکلی  امام صاحب کندز عبدالقدوس عبدالصبور  .425

 عربیه
    ۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو

وکیل عبدالله  محمد تواب  .424
 خان

مخابراتی  ورته بوز امام صاحب کندز
 شبکه

۰۴/۰/۳۶۶۰    

    ۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو ورته بوز امام صاحب کندز عبدالقیوم تواب  .424
اسام عیل  امام صاحب کندز محمد ظاهر شهزاده  .424

 قشالق
    ۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو

محمد  محمد طاهر  .424
 اسامعیل

    ۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو قنجغه امام صاحب کندز

    ۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو خروتی امام صاحب کندز عبدالله خان شفیق الله  .424
محمد  محمد اسحق  .434

 اسامعیل
    ۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو قنجغه امام صاحب کندز

    ۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو باسوس امام صاحب کندز غالم محمد سعید الله  .434
    ۰۸/۰/۳۶۶۰ پولیس فیض آباد امام صاحب کندز عبدالواحد عبدالقدیر  .432
    ۰/۰/۳۶۶۰ اردو قرلق ارچی کندز توخته نزیر الله  .433
    ۰/۰/۳۶۶۰ پولیس قرلق ارچی کندز عبداالحد نظر محمد  .435
    ۱/۰/۳۶۶۰ اربکی نهر کهنه ارچی کندز پیر محمد ګل خان  .434
حاجی  ارچی کندز داد نور عبدالقدیر  .434

 زرغون
    ۱/۰/۳۶۶۰ اردو

کارمند  چول پهره ارچی کندز نظام الدین اسالم الدین  .434
 موسسه

۵/۰/۳۶۶۰    

    ۸/۰/۳۶۶۰ اردو قرلق ارچی کندز نیک محمد عبدالقدیر  .434
    ۸/۰/۳۶۶۰ اردو باجوری ارچی کندز غالم فاروق ذاکر الله  .434
    ۸/۰/۳۶۶۰ پولیس قرلق ارچی کندز و مرادتل میر علم  .454
    ۱/۰/۳۶۶۰ اردو قرلق ارچی کندز محمدابراهیم عبید الله  .454
    ۱/۰/۳۶۶۰ اردو شینواری ارچی کندز محمد صادق صدیق الله  .452
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    ۳۵/۰/۳۶۶۰ پولیس قزنبالق ارچی کندز ارچی بای وکیل محمد  .453
    ۳۸/۰/۳۶۶۰ پولیس قرلق ارچی کندز روزی رحمن قل  .455
    ۳۸/۰/۳۶۶۰ اردو شینواری ارچی کندز حمید الله ضیاوالرحمن  .454
    ۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو شهروان ارچی کندز محمد حلیم محمد نسیم  .454
    ۰۱/۰/۳۶۶۰ اربکی قرلق ارچی کندز عبداملومن خال الدین  .454
    ۰۳/۰/۳۶۶۰ اربکی قرلق ارچی کندز ظاهر اسد الله  .454
حاجی غالم  یارچ کندز نعمت الله حیات الله  .454

 نبی
    ۰۰/۰/۳۶۶۰ اردو

    4/10/2020 پولیس قریه قصاب چهار دره کندز شاه محمد سمیع الله  .444
    3/10/2020 اردو مرکز شهر چهار دره کندز محمد عثامن عبدالغنی  .444
    8/10/2020 اردو درک ۱ چهار دره کندز محمد الله نجیب الله  .442
    8/10/2020 قطعه عام درک ۱ هچهار در  کندز محمد الله مطییع الله  .443
    8/10/2020 اردو درک ۱ چهار دره کندز امان الله عرفان الله  .445
    12/10/2020 اربکی درک ۱ چهار دره کندز بهاوالدین عالو الدین  .444
استاد  ذاخیل چهار دره کندز صدیق خان جمشید  .444

 اکادمی
13/10/2020    

    14/10/2020 پولیس شهرمرکز  چهار دره کندز صفر علی سید مومن  .444
    17/10/2020 اردو قوش تپه چهار دره کندز حلیم شاه فیروز  .444
    20/10/2020 اردو قره خانی چهار دره کندز امام الدین اسل الدین  .444
    21/10/2020 اردو نهر صوفی چهار دره کندز محمد نظر مصطفی  .444
    21/10/2020 پولیس درمن چهار دره کندز محمد مراد عبدالرحیم  .444
۱۶/۳۱/۰۱۰۱ اربکی چهاردرچی ګل تپه کندز محمد نازکمیر  .442     
۱۸/۳۱/۰۱۰۱ پولیس لغامنی ګل تپه کندز محمد ایوب محمد امیر  .443     
۳۳/۳۱/۰۱۰۱ اردو حاجی هاشم ګل تپه کندز خان آغا محمد رشیف  .445     
۳۴/۳۱/۰۱۰۱ نظم عامه کوته ګرد ګل تپه کندز روزی محمد نجم الدین  .444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اربکی چله مزار کنم مرکز کندز محمد شیر احمد  .444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اربکی چله مزار کنم مرکز کندز ګل علم خان علم  .444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو جری کنم مرکز کندز شاه محمد سلیامن  .444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ پولیس ۱ناحیه  کنم مرکز کندز اسالم الدین برهان الدین  .444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو ناحیه اول کنم مرکز کندز نمیر حسی شفیع الله  .444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ پولیس کنم خورد کنم مرکز کندز محمد غالم امان الله  .444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ پولیس رسدوره کنم مرکز کندز محمد رسول روح الله  .442     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو شورابی کنم مرکز کندز عبدالحبیب خال الدین  .443     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو زیر دوره م مرکزکن کندز کال خان سیف الله  .445    ۶میل ام  ۳ 
حاجی محمد  محمد موسی  .444

 الله
۰۴/۰/۳۶۶۰ پولیس ۶ناحیه  کنم مرکز کندز     

۰۴/۰/۳۶۶۰ پولیس چله مزار کنم مرکز کندز محمود محمد اکرب  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ پولیس ۶ناحیه  کنم مرکز کندز عبدالشکور امیر شاه  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو قجی کالن کنم مرکز ندزک عبدالوکیل صفت الله  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ پولیس رستاق آباد کنم مرکز کندز محمدعمر غالم صدیق  .444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو ناحیه اول کنم مرکز کندز محمد امان سمیع الله  .444     
بندر خان  کنم مرکز کندز علی محمد سید محمد  .444

 آباد
۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو     

۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو قجی کالن کنم مرکز کندز دوران قل فریدون  .442     
۰۴/۰/۳۶۶۰ پولیس قره توت کنم مرکز کندز کینجه بای نیک محمد  .443     
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حاجی محمد  نورآغا  .445
 مراد

۰۴/۰/۳۶۶۰ پولیس قره توت کنم مرکز کندز     

۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو ناحیه اول کنم مرکز کندز محمد اکرب قدرت الله  .444     
۱/۱/۳۶۶۰ پولیس عنایت مرکزکنم  کندز ګل محمد سید محمد  .444     
۱/۱/۳۶۶۰ پولیس ۶ناحیه  کنم مرکز کندز سبز علی نقیب الله  .444     
۱/۱/۳۶۶۰ پولیس چرخاب کنم مرکز کندز سید عمر شیرمحمد  .444     
رئیس محمد  کنم مرکز کندز غالم نقشبند نوید  .444

 ګل
۱/۱/۳۶۶۰ اردو     

۶/۰/۳۶۶۰ یاربک خیرآباد قلعه ذال کندز عبدالخالق عبدالواحد  .444     
۱/۰/۳۶۶۰ اردو کوک آقتیپه قلعه ذال کندز عبدالله عبدالقیوم  .444     
۱/۰/۳۶۶۰ پولیس قزاق شاخ قلعه ذال کندز رحمت الله شاه نظر  .442     
۳۳/۰/۳۶۶۰ اردو آقچه تپه قلعه ذال کندز نوبت روزمحمد  .443     
۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی شورآرق قلعه ذال کندز الله بردی جمعه نظر  .445     
۳۶/۰/۳۶۶۰ پولیس چلش قلعه ذال کندز محمد ابراهیم عبدالغنی  .444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ اربکی چلش قلعه ذال کندز محمد امین بسم الله  .444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو خیر بیک قلعه ذال کندز ظاهر عبدالقاسم  .444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو آق تپه قلعه ذال کندز عبدالرحیم عبدالسلیم  .444     
۰۶/۰/۳۶۶۰ اردو تربوز ګذر قلعه ذال کندز نظر محمد عبدالعزیز  .444     

۰۶/۰/۳۶۶۰ اربکی قزاق شاخ قلعه ذال کندز عبدالجلیل رحمت الله  .4444     
۰۶/۰/۳۶۶۰ پولیس قرجه قشالق قلعه ذال کندز عبدالله حبیب الله  .4444     
۰/۱/۳۶۶۰ اردو تربوز ګذر قلعه ذال کندز آغا مراد نجیب الله  .4442     
۰/۱/۳۶۶۰ اربکی صالح آباد ه ذالقلع کندز چاری آنه مراد  .4443     
۱/۱/۳۶۶۰ اردو جوی ارساری قلعه ذال کندز عبدالجبار عبید الله  .4445     
۷/۱/۳۶۶۰ پولیس چلش پایان قلعه ذال کندز عبدالجبار نورالله  .4444     
۱۳/۳۱/۰۱۰۱ ظابظ اردو مدرسه علی آباد کندز وزیر احمد محمد طایف  .4444     
ګارد کابل  قاسم علی ادعلی آب کندز نورجان سمیع الله  .4444

 بانک
۱۰/۳۱/۰۱۰۱     

۱۳/۳۱/۰۱۰۱ پولیس مدرسه علی آباد کندز غالم شاه جامل الدین  .4444     
۱۰/۳۱/۰۱۰۱ پولیس مدرسه علی آباد کندز جمعه خان حکیم الله  .4444     
۱۰/۳۱/۰۱۰۱ اربکی پلخشتی علی آباد کندز غالم رسول نورالدین  .4444     
۱۱/۳۱/۰۱۰۱ آمرجنایی بتاش آبادعلی  کندز ابراهیم عاشور محمد  .4444     
۱۶/۳۱/۰۱۰۱ پولیس پلخشتی علی آباد کندز محمد شاه شهاب الدین  .4442     
۱۶/۳۱/۰۱۰۱ اردو مدرسه علی آباد کندز صفرمحمد خال محمد  .4443     
۱۶/۳۱/۰۱۰۱ اردو مدرسه علی آباد کندز مددخان اسالم الدین  .4445     
۱۵/۳۱/۰۱۰۱ ظابظ اردو باداسالم ا علی آباد کندز ګلبدین قاری امردین  .4444     
۱۵/۳۱/۰۱۰۱ اردو قاسم علی علی آباد کندز پیوند بای اسد الله  .4444     
۱۵/۳۱/۰۱۰۱ اردو عرضبیګی علی آباد کندز رشف الدین صدرالدین  .4444     
۱۵/۳۱/۰۱۰۱ کارمندبانک سبزعلی علی آباد کندز حاجی علم یونس  .4444     
ید صوفی س علی آباد کندز صوفی سیدشاه سلیامن  .4444

 شاه
۱۵/۳۱/۰۱۰۱ پولیس     

حاجی  علی آباد کندز غالم حرضت نور محمد  .4424
 حسین

۱۵/۳۱/۰۱۰۱ اردو     

۱۴/۳۱/۰۱۰۱ پولیس مدرسه علی آباد کندز محمدی عبدالهادی  .4424     
رئیس  علی آباد کندز جوهرشاه حرضت شاه  .4422

 ابراهیم
۱۴/۳۱/۰۱۰۱ اردو     
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ارباب  علی آباد کندز محمد هاشم محمدایوب  .4423
 مضانیر 

۱۸/۳۱/۰۱۰۱ اردو     

صوفی سید  علی آباد کندز باز محمد سیف الله  .4425
 شاه

۱۷/۳۱/۰۱۰۱ اردو     

ارباب  علی آباد کندز پیوند بای عتیق الله  .4424
 رمضانی

۱۷/۳۱/۰۱۰۱ اردو     

صوفی سید  علی آباد کندز باز محمد اسد الله  .4424
 شاه

۱۷/۳۱/۰۱۰۱ اردو     

۳۱/۳۱/۰۱۰۱ اربکی غجک سای دعلی آبا کندز ریزه ګل عبدالروف  .4424     
۳۱/۳۱/۰۱۰۱ اربکی غجک سای علی آباد کندز محمدنسیم میر علم  .4424     
دشت  علی آباد کندز بورجان امان الله  .4424

 قندهاری
۳۶/۳۱/۰۱۰۱ اربکی     

۳۶/۳۱/۰۱۰۱ اردو قزل سای علی آباد کندز محمدعوض محمد اسالم  .4434     
۳۷/۳۱/۰۱۰۱ اردو ضبیګیعر  علی آباد کندز محمد الله صبغت الله  .4434     
۳۷/۳۱/۰۱۰۱ اردو مدرسه علی آباد کندز جمعه خان حبیب الله  .4432     
۳۷/۳۱/۰۱۰۱ اربکی مدرسه علی آباد کندز عبدالرحیم خیر الله  .4433     
۰۱/۳۱/۰۱۰۱ اردو مدرسه علی آباد کندز ګل احمد عبداملومن  .4435     
۰۱/۳۱/۰۱۰۱ اردو مدرسه علی آباد کندز محمد رسور جمعه خنت  .4434     
۰۱/۳۱/۰۱۰۱ اربکی اکربخان علی آباد کندز شیرمحمد عبدالبصیر  .4434     
۵/۰/۳۶۶۰ اردو خواجه پسته خان آباد کندز محمد انور عبدالدیان  .4434     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس کابلی قشالق خان آباد کندز فضل الرحمن عبدالبشیر  .4434     
۵/۰/۳۶۶۰ اردو بوین خان آباد کندز یوسف محمد سلیم  .4434     
۵/۰/۳۶۶۰ اربکی چایرکاری خان آباد کندز غالم رسول صادق  .4454     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس تخته کپرک خان آباد کندز وزیر احمد خان آغا  .4454     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس دریوران خان آباد کندز عبدالغیاث قربان نظر  .4452     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس رسدوره خان آباد کندز خدایداد محمد رسول  .4453     
۵/۰/۳۶۶۰ اربکی بوین خان آباد کندز الدینخیر  نعمت الله  .4455     
۵/۰/۳۶۶۰ اربکی اللکی خان آباد کندز سیداحمد عبدالبشیر  .4454     
۵/۰/۳۶۶۰ اربکی توت۶ خان آباد کندز صوفی انزر احمد شاه  .4454     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس چغر خان آباد کندز خیال محمد قادر خان  .4454     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس بولک خواجه خان آباد کندز فیض محمد حفیظ الله  .4454     
۵/۰/۳۶۶۰ ق امنیه سمندرخان خان آباد کندز غالم خان حبیب الله  .4454     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس سمندرخان خان آباد کندز خیر الله حفیظ الله  .4444     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس سمندرخان خان آباد کندز حبیب الله عتیق الله  .4444     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس نسمندرخا خان آباد کندز حبیب الله حمید الله  .4442     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس توت۶ خان آباد کندز عبدالعزیز عبدالشکور  .4443     
۵/۰/۳۶۶۰ نظم عامه توت۶ خان آباد کندز عبداملنان شیراحمد  .4445     
۴/۰/۳۶۶۰ پولیس دوره خان آباد کندز مراد آدم خان  .4444     
۵/۰/۳۶۶۰ پولیس تخته کپرک خان آباد کندز سیداحمد محمد اسامعیل  .4444     
۴/۰/۳۶۶۰ پولیس تخته کپرک خان آباد کندز سیداحمد مسعود  .4444     
۷/۰/۳۶۶۰ پولیس چایرکاری خان آباد کندز غالم شاه نادر شاه  .4444     
۷/۰/۳۶۶۰ اردو دوره خان آباد کندز دالور غالم دستګیر  .4444     
۸/۰/۳۶۶۰ پولیس قوزی خان آباد کندز عبدالواحد عبدالحفیظ  .4444     
۸/۰/۳۶۶۰ پولیس باسوس خان آباد ندزک حاجی کریم محمد ولی  .4444     
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حاجی محمد  امیر خان  .4442
 یوسف

۸/۰/۳۶۶۰ پولیس چایرکاری خان آباد کندز     

۱/۰/۳۶۶۰ پولیس بوین خان آباد کندز راز محمد عتیق الله  .4443     
۳۰/۰/۳۶۶۰ پولیس بوین خان آباد کندز سیف الدین غوث الدین  .4445     
۳۰/۰/۳۶۶۰ پولیس بوین آبادخان  کندز قیام الدین برهان الدین  .4444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ پولیس باغ عمومی خان آباد کندز دولت آقا جان  .4444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اربکی بوین خان آباد کندز عبدالوکیل حیات الله  .4444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اربکی شهر خان آباد کندز سید الرحمن محمد اکرب  .4444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ دوار  خواجه بولک خان آباد کندز امیر محمد غالم محمد  .4444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اربکی میا علی خان آباد کندز محمد عمر حکیم  .4444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو ایشان خان آباد کندز میرا خان ګل آغا  .4444     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو قرغیز خان آباد کندز راز محمد بریالی  .4442     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو سید رمضانی خان آباد کندز جمعه خان بریالی  .4443     
۳۰/۰/۳۶۶۰ پولیس رسدوره خان آباد کندز سید احمد لعبدالجلی  .4445     
۳۰/۰/۳۶۶۰ اردو نیازی خان آباد کندز محمد میر حمیدخان  .4444     
۳۶/۰/۳۶۶۰ اردو قرغیز خان آباد کندز ګنج محمد احسان الله  .4444     
سید  سید مختار  .4444

 عبدالحفیظ
۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی جنګل باشی خان آباد کندز     

۳۴/۰/۳۶۶۰ اردو خواجه بولک خان آباد کندز محمد اکرب عشق الله  .4444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ اربکی جنت باغ خان آباد کندز مال ګل جان عبدالخالق  .4444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ اربکی مال خیل خان آباد کندز ظاهر بای ګل علم  .4444     
۳۷/۰/۳۶۶۰ اردو قرسی خان آباد کندز الف الدین عین الدین  .4444     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اردو شهر آبادخان  کندز محمد خان احمد ولی  .4442     
۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی لغامنی خان آباد کندز عبدالرحمن عثامن  .4443     
۰۱/۰/۳۶۶۰ مدیر اداره ایشان توپ خان آباد کندز حاجی رسدار نورعامل  .4445     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو توت ۶ خان آباد کندز محمد رشیف عبدالباری  .4444     
۱۰/۰/۳۶۶۰ اربکی  خان آباد کندز شیرمحمد عبدالبصیر  .4444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ پولیس قرغیز خان آباد کندز ګلدار حمید الله  .4444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ پولیس میا علی خان آباد کندز حبیب الله امان الله  .4444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو ګذر وکیل خان آباد کندز رسدار ولی خان ولی  .4444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو اندرابی خان آباد کندز ګل رحمن عبدالرحمن  .4444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ پولیس زنګی سای خان آباد کندز ګل نظر بدلع  .4444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو زنګی سای خان آباد کندز حبیب الله عزیز الله  .4442     
۰۳/۰/۳۶۶۰ اربکی توت ۶ خان آباد کندز عالم سخی میرویس  .4443     
۰۰/۰/۳۶۶۰ اردو سای ۶ خان آباد کندز محمد عوض رحم خدا  .4445     
۰۰/۰/۳۶۶۰ اردو ګروګان خان آباد زکند حبیب الله هدایت الله  .4444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو خواجه بولک خان آباد کندز غالم صدیق عوض خان  .4444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اربکی جان قطغن خان آباد کندز ابراهیم عبدالواحد  .4444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو میا علی خان آباد کندز نوراحمد دولت خان  .4444     
۰۴/۰/۳۶۶۰ اردو میا علی خان آباد کندز تغه مراد سید الرحمن  .4444     
۰۷/۰/۳۶۶۰ پولیس دریوران خان آباد کندز عبدالرحیم عبدالقیوم  .4444     
۰۷/۰/۳۶۶۰ اردو باسوس خان آباد کندز نادر قادر خان  .4444     
۰۸/۰/۳۶۶۰ اردو توت ۶ خان آباد کندز جالل الدین ګالب الدین  .4442     
۰۸/۰/۳۶۶۰ اربکی چایرکاری خان آباد کندز عبداملجید اسحق  .4443     
۰۸/۰/۳۶۶۰ اربکی چایرکاری خان آباد کندز عمر فهیم  .4445     
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۰۸/۰/۳۶۶۰ پولیس خان آباد خان آباد کندز عبدالولی سمیع الله  .4444     
۰۸/۰/۳۶۶۰ اردو چوغه خان آباد کندز داد محمد وزیر  .4444     
۰۸/۰/۳۶۶۰ پولیس خان آباد خان آباد کندز عزیزالله عتیق الله  .4444     
۰۸/۰/۳۶۶۰ اردو چامیری خان آباد کندز اهعلی ش احمد شاه  .4444     
۰۸/۰/۳۶۶۰ اردو محفلی خان آباد کندز ملنګ قسیم  .4444     
۰۸/۰/۳۶۶۰ اربکی محفلی خان آباد کندز محمد عمر عصمت الله  .4444     
۰۸/۰/۳۶۶۰ پولیس بند برق خان آباد کندز ظاهر نارص  .4444     
۰۱/۰/۳۶۶۰ پولیس فیروز کوهی خان آباد کندز محمد عمر محمد ظاهر  .4442     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اربکی تپه اخرت خان آباد کندز محمد اکرب ګل محمد  .4443     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اردو خان آباد خان آباد کندز عبدالحفیظ روح الله  .4445     
۰۱/۰/۳۶۶۰ اربکی خان آباد خان آباد کندز توردی علی عبدالله  .4444     
۱۱/۰/۳۶۶۰ پولیس چهاردرچی خان آباد کندز عبدالقدوس زملی  .4444     

 کندز
4552/2 ملی اردو ګو نپال عليشنګ لغامن محمد ولی لعل محمد  .4444     
تعليمی  ما سمو ت عليشنګ لغامن صاحب الدین هارون  .4444

 مرکز
4552/2/4     

4552/2/4 // وطن ګټو عليشنګ لغامن ګل میر محمداغا  .4444     
4552/2/4 اردو سیخا ن وته عليشنګ لغامن محیی الدین ضیاالحق  .4424     
4552/2/44 // ماسمو ت عليشنګ لغامن ګل میر داودمحمد   .4424     
4552/2/44 // خوردنګال عليشنګ لغامن محمدخان راز محمد  .4422     
4552/2/44 // ماسمو ت عليشنګ لغامن ګل میر محی الدین  .4423     
4552/2/44 // سایګل عليشنګ لغامن صدیق منګل  .4425     
5524/2/44 اردو مکی وتو عليشنګ لغامن محمدفقیر عبیدالله  .4424     
4552/2/23 اربکی ګنجو ن عليشنګ لغامن عبدالها دی عبدالکافی  .4424     
4552/3/4 اربکی سا یګل عليشنګ لغامن شیرین باباګل  .4424     
4%452/3 // // عليشنګ لغامن عزیز محمد حامد  .4424     
    // /^ دوردری عليشنګ لغامن سخی نوراغا  .4424
4552/3/2 ردوا ګلوته عليشنګ لغامن شیرعا مل موسی خان  .4434     
    // // نجیل خاص عليشنګ لغامن سیف الدین غوث الدین  .4434
    // اردو // عليشنګ لغامن اکربشاه نعمت الله  .4432
    // // نجیل عليشنګ لغامن کریم رشیف الله  .4433
    4552 پولیس سایګل عليشنګ لغامن عبدا لحنان عمران  .4435
    1442/2/7 پولیس کیل دولت شاه لغامن امیر محمد عزت میر  .4434
    // // // // لغامن سید حکیم رسول  .4434
    1442/2/8 // انګو ست // لغامن محمد امیر میرولی  .4434
    // // // // لغامن میرولی عصمت الله  .4434
    // اردوملی بومبی // لغامن شمس الدین درانی  .4434
    // // بنکړی // لغامن اغا    محمد عبداملنا ن  .4454
پولیس   بومبی // لغامن ملی خان حیات الله  .4454

 ملی
//    

    1442/2/10 // اتور // لغامن محمد اسلم رشبت خان  .4452
    // // کیل // لغامن غالم حیدر جمعه الدین  .4453
محمد  عزیزالله  .4455

 اسامعیل
    // اردوملی نوړه // لغامن

    // پولیس ملی کیل // لغامن محمد نور حبیب الله  .4454
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    1442/2/13 اردوملی متله // لغامن احمد ګل حبیب الله  .4454
    // اردوملی چڼډ ال // لغامن محمد نظر عمرګل  .4454
    // پولیس دموړ // لغامن محد امیر فقیر  .4454
    // اردوملی ناله // لغامن صفت خان الله داد  .4454
    ٢٤٤١/2/6 پولیس رجیی علينګار لغامن سعید هادی الله  .4444
    // اردو ملی رشدکاک علينګار لغامن بزرګ الدین ګل صوار  .4444
    1442/2/18 ملی پولیس دره نورالم علينګار لغامن اعلی نور اعلی نور  .4442
    ٢٤٤١/2/22 اربکی پړوایی علينګار لغامن حرضت الله نورانی  .4443
دین  حاجی حبیب الرحام ن  .4445

 محمد
    1442/22 ملی اردو کنده علينګار لغامن

    // اردو ملی کاوو علينګار لغامن جمعه ګل میراغا  .4444
    // اردو ملی نینانی علينګار لغامن عبدالله منورخان  .4444
    1442/2/23 ملی امنیت کچور علينګار لغامن عنا یت الله نوراغا  .4444
    1442/2/23 ملی اردو پړوایی علينګار لغامن عبدالقیوم رضوا ن الله  .4444
    1442/2/24 اردو  ملی امثارباڼډو علينګار لغامن شیرذاده بخت ذاده  .4444
    // ملی اردو چینچارپو ل // لغامن محمدکبیر بهرام خان  .4444
    1442/2/25 اربکی دره نورالم علينګار لغامن معصو م خان رحیم خان  .4444
    1442/2/25 ډګروال اردو اعلی جیګر علينګار لغامن محمدیو سف محمداصف  .4442
    1442/2/25 کامڼډ و سنګر // لغامن میا نور فرهان  .4443
4552/2/24 پولیس پریا نه // لغامن در محمد نبیغالم   .4445     
4552/2/24 اردو ملی لوکاړ // لغامن عبدالنصیر عبدالعز یز  .4444     
4552/3/4 ملی اردو تفا ک // لغامن سیداحمدین امام الدین  .4444     
4552/3/4 ملی امنیت // // لغامن محمدسید میاعمر  .4444     
    // ملی اردو // // لغامن میاعمر محمدبشیر  .4444
    // اربکی قلع ټکه // لغامن اعلی محد خالد  .4444
    // ملی اردو شی خان //  محمد یوسف امیدالله  .4444
    // // ورنټا // لغامن ناظم فضل ربی  .4444
4552/2/4 پولیس قلعه صافی // لغامن محمد ګل فرید الله  .4442     
4552/2/45 امنیت ګمین // لغامن محمد حسن وحیدالله  .4443     
4552/2/22 تعلیم مرکز بدیع اباد مرکز لغامن نقیب ګل للهمحبت ا  .4445     
45522/24 // // // لغامن رحمت الله حکمت الله  .4444     
    // پولیس // // لغامن رسداراغا واصف الله  .4444
    // // // // لغامن لعل خان سعادت خان  .4444
4552/3/4 اربکی شمن ګل // لغامن غالم علی رشیف الله  .4444     
    // // // // لغامن امین الله یزعبدالعز  .4444
    // // // // لغامن محمدالله عبیدالله  .4444
    // // // // لغامن دادی خان حمیدالله  .4444
    // اربکی سنزلی بادپښ لغامن عقیل الرحامن سیدیوسف  .4442
    // // بدیع االباد مرکز لغامن شیرملنګ اباسین  .4443
    // ردوا قاضی قرغيی لغامن محمدزمان عزیزالله  .4445
    // اربکی چهلمټی مرکز لغامن خان اغا عمران  .4444
وکیل وال  اندروړ بادپښ لغامن حاجی ګل روز حاجی اسدالله  .4444

 یتی
4552/3/4     

 کنړ
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هـ ۳۶۶۰/۰/۱ ملی پولیس شالخوړ اسامر کنړ مؤمن خان حرضت رحیم  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۶ ملی پولیس شالخوړ اسامر کنړ سیدحسن انځرګل  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۶ ملی پولیس شالخوړ اسامر کنړ سیدحسن حفیظ الله  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۰۶ ملی اردو دهوز وټپور کنړ محمدزیب خان نجیب الله  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۰۸ ملی پولیس شالخوړ اسامر کنړ شاه زمان خان زالف  .4444
 ق

   

رسحدی  وړه بیلۍ شلنت کنړ بهادر ضیاء الله  .4442
 پولیس

هـ ۳۶۶۰/۰/۷
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۷ ملی اردو وړه بیلۍ شلنت کنړ نور الدین صابر  .4443
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۳۱ ملی پولیس شالخوړ اسامر کنړ فاتح نور اکرام الله  .4445
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۳۶ خیزش شالخوړ اسامر کنړ شمس الدین وطن  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۳۵ خیزش شالخوړ اسامر کنړ معتربخان عصمت الله  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۳۰ امنیت ملی ناکوړا چپه دره کنړ انامین خ محمدایوب  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۰۱ ملی پولیس شالخوړ اسامر کنړ سیدهاشم سیدمحمد  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۰۱ ملی پولیس شالخوړ اسامر کنړ سیدهاشم شیرافضل  .4444
 ق

   

هـ ۳۶۶۰/۰/۰۱ ملی اردو شالخوړ اسامر کنړ شیرزمان ظاهر شاه  .4244
 ق

   

 ننګرهار
 موسی  .4244

 
    ۳۶۶۰/۰/۳۱ اردو ګندومک شیرزاد ننګرهار الله برکت

    ۳۶۶۰/۰/۳۵ اردو کدوخیل شیرزاد ننګرهار سیدرشیف سیداکرم  .4242
    ۳۶۶۰/۰/۸ اردو مرکیخیل شیرزاد ننګرهار خان یادولی  .4243
    ۳۶۶۰/۰/۰۶ کامنډو طوطو شیرزاد ننګرهار ممتار محب الله  .4245
وارد پیټلو شیرزاد ننګرهار داود رحامن الله  .4244  ۳۶۶۰/۱/۰     
۳۶۶۰/۱/۰ اردو اشپان شیرزاد ننګرهار رشیف الله ترشیف الله  .4244     
    ۳۶۶۰/۱/۱ اردو ګندومک شیرزاد ننګرهار محمدحسین زړ ور  .4244
    ۳۶۶۰/۱/۶ کامنډو طوطو پچیراګام ننګرهار سفیراکرب سمیع الله  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۶ اردو سلیامن خیل پچیراګام ننګرهار سفدر خان اول خان  .4244
اګام الندی  پچیراګام ننګرهار خان سید ثابت الله  .4244

 صرب
۳۶۶۰/۰/۵ اربکی     

۳۶۶۰/۰/۴ اردو توره بوړه پچیراګام ننګرهار ښایسته جان عبدانور  .4244     
۳۶۶۰/۰/۷ اربکی ګریخیل پچیراګام ننګرهار وردګ ارشف الله  .4242     
۳۶۶۰/۰/۱ اردو سلیامن خیل پچیراګام ننګرهار شیراز ګل رحمت الله  .4243     
۳۶۶۰/۰/۳۳ اردو پاس پچیر پچیراګام ننګرهار عثامن کامران  .4245     
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۳۶۶۰/۰/۳۱ اردو لوړمینه پچیراګام ننګرهار عبدالخیل عمر  .4244     
۳۶۶۰/۰/۳۵ اردو ګودره پچیراګام ننګرهار خان کل صدیق الرحامن  .4244     
    ۳۶۶۰/۰/۸ اردو مرخڼۍ پچیراګام ننګرهار جان سید ګل اندان  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۰۶ اردو سلیامن خیل پچیراګام ننګرهار اه خانش شهزادخان  .4244
۳۶۶۰/۱/۰ اردو سلیامن خیل پچیراګام ننګرهار میرذات خان عبدالجلیل  .4244     
۳۶۶۰/۱/۰ اردو سلیامن خیل پچیراګام ننګرهار حسن خان نورولی  .4224     
۳۶۶۰/۱/۰ اردو وزیرټټنک خوکیاڼو ننګرهار سمندر صنوبر  .4224     
۳۶۶۰/۱/۶ اردو باغیچه خوکیاڼو ننګرهار نحرضت جا یارمحمد  .4222     
رسحدی  رود خوکیاڼو ننګرهار شیرزمان سمیع الله  .4223

 پولیس
۳۶۶۰/۱/۶     

۳۶۶۰/۰/۵ اردو وزیرټټنک خوکیاڼو ننګرهار وزیرګل لیاقت  .4225     
۳۶۶۰/۰/۴ اردو وزیرټټنک خوکیاڼو ننګرهار سهرګل الف خان  .4224     
۳۶۶۰/۰/۷ اردو درو  خوکیاڼو ننګرهار شیرندل ګل محمد  .4224     
۳۶۶۰/۰/۱ اربکی وزیروتنګی خوکیاڼو ننګرهار مامور جاندار  .4224     
۳۶۶۰/۰/۳۳ اردو وزیروتنګی خوکیاڼو ننګرهار ښایسته میر نیک ولی  .4224     
۳۶۶۰/۰/۳۱ اردو وزیروتنګی خوکیاڼو ننګرهار شاه محمود سیدانور  .4224     
وارد وزیروتنګی خوکیاڼو ننګرهار محمدامیر بخته میر  .4234  ۳۶۶۰/۰/۳۱     
۳۶۶۰/۰/۳۱ اردو وزیروتنګی خوکیاڼو ننګرهار ازر نورولی  .4234     
۳۶۶۰/۰/۰۰ اربکی وزیروتنګی خوکیاڼو ننګرهار مالدار خاندار  .4232     
    ۳۶۶۰/۰/۰۱ اربکی پنجالو خوکیاڼو ننګرهار سنګین وارث  .4233
    ۳۶۶۰/۰/۱ اردو پچیرسفلۍ رسخرود ننګرهار غالم رسور عبدالکریم  .4235
    ۱۱/۰/۳۶۶۰ اردو خیراباد رسخرود ننګرهار حرضت نارص  .4234
۳۶۶۰/۰/۰۱ اربکی ککړک رسخرود ننګرهار جان عامل منیر  .4234     
۳۶۶۰/۰/۰۴ اربکی خیراباد رسخرود ننګرهار ګل زمان سلیم  .4234     
    ۳۶۶۰/۰/۰۴ اردو خیراباد رسخرود ننګرهار ګل زمان حلیم  .4234
وارد چمتله رسخرود ننګرهار سیداجان ربانی  .4234  ۳۶۶۰/۰/۰۱    
    ۳۶۶۰/۰/۰۱ اردو چمتله رسخرود ننګرهار عبدالرحامن یونس  .4254
    ۳۶۶۰/۰/۰۱ اردو ګزک رسخرود ننګرهار محمدحسین محمدنظیر  .4254
    ۳۶۰۰/۱/۳ ملی پولیس فتح اباد رسخرود ننګرهار نواب خان ولی خان  .4252
    ۳۶۰۰/۱/۳ ملی پولیس فتح اباد رسخرود ننګرهار عبدالتواب ضیاءالحق  .4253
    ۳۶۰۰/۱/۳ ملی پولیس چمتله رسخرود ننګرهار محمدخان بختیار  .4255
    ۳۶۰۰/۱/۳ اردو چمتله رسخرود ننګرهار تور ګل محمد  .4254
    ۳۶۰۰/۱/۳ اردو فتح اباد رسخرود ننګرهار عبدالخالق حبیب الرحمن  .4254
    ۳۶۰۰/۱/۳ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار محمدکبیر محمدصادق  .4254
    ۳۶۶۰/۱/۰ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار یمحمدغن دالاغا  .4254
    ۳۶۶۰/۱/۱ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار محمدعمر طالمحمد  .4254
کالشینکوف۳ ۳۶۶۰/۰/۵ اربکی باریکاب بټی کوټ ننګرهار رحمت الله فاتی خان  .4244    
    ۳۶۶۰/۰/۶ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار محمدعمر رحمن  .4244
ی کوټبټ ننګرهار شاه محمد غالم محمد  .4242     ۳۶۶۰/۰/۷ اربکی نغلو 
    ۳۶۶۰/۰/۷ اردو نغلو بټی کوټ ننګرهار حیات الله امان الله  .4243
    ۳۶۶۰/۰/۸ اردو غوګیزه حصارک ننګرهار اول خان محمدیونس  .4245
    ۳۶۶۰/۰/۸ اردو حصارک حصارک ننګرهار اول خان محمدیونس  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۸ ملیشه عدالخیل اچین ننګرهار شیرین ګل سیدانپور  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۳۵ اربکی مینه کڅ دیباال ننګرهار ضیاورجان مسافر  .4244
۳۶۶۰/۱/۴ اربکی پچیرسفلۍ پچیراګام ننګرهار ښایسته لعل عابدالله  .4244     
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 نورستان
     پوليس نيالب دواب نورستان عبدالقهار مختار  .4244
     اردو // // // محمدعثامن عيىس جان  .4244
     ليسپو  // // // محمداكرب سيف الله  .4244
     اردو // // // عبداللطيف رمضان  .4242
     اردو // // // غالم نبی مبارک  .4243
     پوليس پتيګل كمديش // جامدر رحامن الله  .4245
     اربيك ودهو نورګرام // نذ رمحمد تراب  .4244
     پوليس // // // ګل خان حميدالله  .4244
     پوليس پری ساو // // فتح محمد کريم محمد  .4244

 دغازي ابا
    ۳۰/۰/۳۶۶۰ ملی اردو څوکۍ غازي  آباد غازي آباد ګل زمان پاچا  .4244
    ۳۶/۰/۳۶۶۰ اربکی نشګام // // محمدالله محمد ابراهيم  .4244
    ۳۵/۰/۳۶۶۰ ميل پوليس // // // سيدمحمد سعيدالحق  .4244
    ۳۷/۰/۳۶۶۰ ميل پوليس // // // محمدعظيم ګل فراز  .4244
    ۳۸/۰/۳۶۶۰ اردو // // // محمدعظيم زاهدالله  .4242
    ۳۱/۰/۳۶۶۰ اربکی // // // عبدالعظيم شريين جان  .4243
    ۰۵/۰/۳۶۶۰ ملی اردو مريت // // عبدالعظيم امريشاه  .4245
    ۰۸/۰/۳۶۶۰ ميل اردو نشګام // // غالم خان واليت خان  .4244
    ۰۱/۰/۳۶۶۰ ميل اردو سنوک // // جمع ګل مؤمن خان  .4244
    ۳/۱/۳۶۶۰ // کۍڅو  // // شمس الرحمن محمد ابراهيم  .4244
    ۴/۱/۳۶۶۰ // ا برګل // // نيازمحمد روح الله  .4244

 پکتیا
ځاځي  پکتيا سيف الدين معلم الدين  .4244

 اريوب
    ۳۶۶۰/۰/۸ پوليس خريمنه

    - اردو - - - شاه محمد نورمحمد  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۱ رسحدي ګل غونډي - - جبار حبيب  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۳۱ پوليس عيل خيل - - تاج محمد خريمحمد  .4242
    ۳۶۶۰/۰/۳۰ - رشيف - - کامل حبيب  .4243
    ۳۶۶۰/۰/۳۱ - ګل عونډي - - وايل مرجان نورمرجان  .4245
    ۳۶۶۰/۰/۳۵ - عيل خيل - - نقيب نجيب  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۳۷ اردو خوزي خيل - - شاه رسول رشيف  .4244
    - اربکي غوګوزي - - رشاف دورګل  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۳۱ پوليس عيل خيل - - غالم نبي واجد  .4244
 رسحدي خريمنه - - نصيب محدوم  .4244

 
-    

    ۳۶۶۰/۰/۰۱ اردو - - - کبري داود  .4244
    ۳۶۶۰/۰/۰۳ - خوزي حيل - - محب الدين بخت الله  .4244
    - پوليس - - - غالم نبي اسالم  .4242
    - رسحدي ګل غونډي - - خان بهادر رحيم شاه  .4243
    ۳۶۶۰/۰/۰۰ بريدمل ځدران - - اخرتمحمد علم الدين  .4245
    - اردو عيل خيل - - رشين رفيق  .4244
 رشين شفيق  .4244

 
    - پوليس - - -
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 خان محمد  .4244
 

    - اربکي - - - منصورخان

 - - رڅخيل - - ګل خان سميدالله  .4244
 

   

    - - - - - خان بهادر حبيب الرحمن  .4244
 خريمنه - - فاتح خان مادي خان  .4344

 
    ۳۶۶۰/۰/۰۰ اردو

 - مريک شاه عارف  .4344
 

    - اردو خريمنه -

 - - - - - سيدمحمد ظابط  .4342
 

   

 احمدګل اختيارګل  .4343
 

    ۳۶۶۰/۰/۰۱ اردوضابط رسوان خيل - -

 - - عبداللهخان ګل خان  .4345
 

    ۳۶۶۰/۰/۰۴ پوليس غونځي

 - رسحدي شګي - - کندهاري داود  .4344
 

   

 - اردو بدال - - شادوګل نسيم  .4344
 

   

 خريمنه - - هرات شريعيل  .4344
 

    - پوليس

    ۳۶۶۰/۰/۱۱ اردو خوزي خيل - - رشين ګل الله حبيب  .4344
 - - حسني ګل قيوم  .4344

 
- - -    

 - - حسني ګل زرمني  .4344
 

- - - 
 

   

    ۳۶۶۰/۰/۱ اربکي مريزاکه سيدکرم - ګل اکرب جمعه ګل  .4344
 - - شريخان کامل خان  .4342

 
    - اردو خنډيخيل

 محمدجان  .4343
 

    ۳۶۶۰/۰/۰۱ پوليس کاريزو - - کندهاري

    - اردو - - - شايسته ګل انمحمودخ  .4345
 - پوليس - - - شاه والی داود  .4344

 
   

    - اردو - - - خالف محمداکرب  .4344
 روزی خان محمدمويس  .4344

 
    - پوليس - - -

 اردو - - - جنداد عبدالوهاب  .4344
 

۳۶۶۰ 
۰/۰۶ 

   

 جنداد نيازمحمد  .4344
 

- - - - -    

 محمدظاهر خرضت ويل  .4324
 

- - - - -    

 بخت وايل  .4324
 

    - - - - - وايل

    - - - - - حميدخان عبدالوايل  .4322
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 سيدمحمد سليم محمد  .4323

 
- - - - -    

 اصيل محمد  .4325
 

    - پوليس - - - ګل محمد

 محمدافضل  .4324
 

    - اردو - - - امريجان

 سيدالدين حيدرخيل  .4324
 

- - - - -    

    - - مندايي - - عبداملالک عبدالروف  .4324
 ۳۶۶۰ - کاريزو - - نعيم جان نورګل  .4324

۰/۰۸ 
   

 ۳۶۶۰ پوليس خليالن - - نفياخيل محمدقاسم  .4324
۱/۳ 

   

    - - - - - اسمعيل عثامن  .4334
 

 حميدخان محمدوايل  .4334
 

    - - کاريزو - -

 حميدخان ګل وايل  .4332
 

- - - - -    

 عبداملجيد  .4333
 

    - اردو - - - جانداد

 ۳۶۶۰ - خنډخيل څمکني - نسيم ګل سيدالرحمن  .4335
۰/۸ 

   

    - پوليس - - - شاه محمد انروزي خ  .4334
 سيدرسول خان وزير  .4334

 
    ۳۶۶۰/۰/۱ - بر - -

    - اردو رسنکوړ - - رنګني شاه رسول  .4334
 

 ۳۶۶۰ - الوړي - - زيارت خان نقيب الله  .4334
۰/۰۳ 

   

 امني جان  .4334
 

    - - حصارک - - دوست محمد

    - - سرتکيل - - محمدشاه فريد  .4354
 

    - - بګياړو - - موسل سيدوايل  .4354
 

    - - سرتکيل - - اقبال ګل اقبال جان  .4352
 ۳۶۶۰ اردو مچلغو احمداباد - الجرب امان الله  .4353

۰/۱ 
   

 مدين فعال طالبخيل - - انور وايل محمد  .4355
 

۳۶۶۰ 
۰/۳۳ 

   

    ۳۶۶۰/ ۰/۳۱  مچلغو - - ګل محمد کشمري  .4354
    ۳۶۶۰/۰/۱ اردو توري خيل پټان - سيداصغر ضمريشاه  .4354
   - پاڅون کوټ - - خان ايوب رسکاتب  .4354
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    - رسحدي - - - ايوب خان سفري  .4354
    ۳۶۶۰/۰/۰۶ پوليس څپري - - خانباز وايل خان  .4354
    ۳۶۶۰/۱/۰ - مري خيل - - سلطان سيداکرب  .4344
    - - - - - نفياخيل نورمرجان  .4344
     اردو  احمدخيل - مريم ميني  .4342
   ۳۶۶۰/۱/۰ رسحدي  - - جان محمد خرضت  .4343
   - اردو  - - سعادت يعقوب  .4345

 خوست
    ۳۶۶۰/۰/۳۳ اشپاز شنکي قلندر خوست شاه محمد خان محمد  .4344
    ۳۶۶۰/۰/۰۶ کمپاين ماڼه - - ساميل اسمعيل جان  .4344
    ۳۶۶۰/۱/۶ اردو درويښي - - صاحب جان سيدالله  .4344
 نادرشاه - معصوم عبدالله  .4344

 کوټ
    ۳۶۶۰/۰/۳۰ کمپاين وام مقبل

 محمدمام محمدوايل  .4344
 نجا

    ۳۶۶۰/۰/۰۰ جاسوس ځوي - -

 محمدمام لطيف الله  .4344
 جان

- - - - -    

 محمدمام نسيم الله  .4344
 جان

- - - - -    

 اسمعيل - خان محمد نجيب الله  .4342
 خيل

    - اردو ور زه

 مويس - رشين ګل رسول ګل  .4343
 خيل

 - - شارکي
 

   

 ۳۶۶۰ پوليس - - - اضغرخان حکيم جان  .4345
۱/۵ 

   

    ۳۶۶۰/۰/۰۸ کمپاين ورژله تڼي - دلول دو  دين وايل  .4344

 پکتیکا
دپوستي  چرتي وازيخواه پکتيکا عبدالغفار عبدالناصري  .4344

 قومندان
   نارنجک ۳ ۳۶۶۰/۱/۱

    ۳۶۶۰/۱/۵ اربکي پنځوخوا ارګون - خوژخان رحيم خان  .4344
    - اردو - - - زملي مامد  .4344
    - اربکي - - - اکربخان مسعود  .4344

 لوګر
امرنظارت  خواجه بابا مرکز لوګر اسلممحمد محمداکرام  .4344

 قومنداين
۳۶۶۰/۰/۳۱    

    ۳۶۶۰/۰/۳۱ پوليس قلعه نجارا خوښي - نورحسن مريزاحسن  .4344
مخافظ  احمدخيل برکي برک - انارګل عبدالله خان  .4342

 پوهتون
۳۶۶۰/۰/۳۰    

    - - يوسف کال - - نرصالله ذبيح الله  .4343
    - - - - - شريمحمد سيداجان  .4345
 کانديدپار زقوم خيل - - محمداحسان ءميا  .4344

 ملان
-    

    ۳۶۶۰/۰/۰۱ پاڅونوال برب ازره - غالم محمد سيف الله  .4344
    - پوليس رسخاب محمداغه - خدايداد محمدامني  .4344
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    - - برب ازره - صفت خان حميدالله  .4344
    - - - - - ريدي ګل عيل خان  .4344
    - - - - - غريت صدام  .4344
    ۳۶۶۰/۰/۳۴ اربکي قلعه بقا برکي برک - دصالح محم فضل احمد  .4344
    ۳۶۶۰/۰/۳۱ کارګردولتي کلنګار مرکز - عبدالحکيم حميدالله  .4342
    ۳۶۶۰/۰/۳۸ اربکي برب ازره - سپني ګل مثرګل  .4343
    - - - - - سپني ګل ذبيح الله  .4345
    - - - - - سپني ګل محمدبارک  .4344
    - - - - - سپني ګل قدم ګل  .4344
    - - - - - خيلرضا نعمت الله  .4344
    ۳۶۶۰/۰/۳۱ پوليس -- -- - ګل محمد رسدار  .4344
    ۳۶۶۰/۰/۰۷ - - مرکز - خريمحمد خليل الله  .4344
    ۳۶۶۰/۰/۰۸ اردو برکي راجان برکي برک - محمدانور محمدامني  .4344
مامورکابل  شش قلعه مرکز - سلطان عزيز عبدالتواب  .4344

 بانک
۳۶۶۰/۱/    

 ۳۶۶۰ اربکي خيلاکرب  ازره - محمدنبي نرصالله  .4342
۰/۳۶ 

   

    ۳۶۶۰/۰/۰۵ -  - - شريمحمد عبدالبازخان  .4343
    - -  - - دادمحمد نيازګل  .4345
    - -  - - دفرتخان عزت الله  .4344
    - -  - - عبداملنان محمدکريم  .4344
    - پوليس  - - خورماګل امان ګل  .4344
    - اربکي  محمداغه - جان محمد عزت الله  .4344
    - پوليس  رکزم - خريمحمد خريالله  .4344
    - ضابظ  چرخ - سيدعبدالله سيدمويس  .4544
    ۳۶۶۰/۰/۰۱ امنيت ميل اکربخيل ازره - محمدحسن بيت الله  .4544
    - اربکي - - - دادمحمد محب الله  .4542
    ۳۶۶۰/۰/۱۱ اردو عربخيل - - ظلم بخت محمد  .4543
    ۳۶۶۰/۰/۰۸ پاڅون برب - - حاجي ګل محمدعارف  .4545
    ۳۶۶۰/۰/۸ پوليس اکربخيل - - ديعبدالها زبيح الله  .4544
    - - - - - لعل جان محمد  .4544
    ۳۶۶۰/۰/۵ - - - - عبدالهادي عازب  .4544
    ۳۶۶۰/۰/۰۶ - قلعه شاه محمداغه - شرياقا رسدارويل  .4544
    - اردو مغل خيل - - عبدالله نقيب الله  .4544
    - - - - - احمدزي کوچي  .4544
    - وارد زرعون شهر - - محمدعامل محمدکريم  .4544
    - - اب پران - - محمدګل ګل وزير  .4542
    - بريدمل دهنو - - حامد احمدخالد  .4543
 زرعون - - عبدالجبار محمدنارص  .4545

 شهر
    - ګارد

    ۳۶۶۰/۰/۰۱ اربکي حسني خيل - - جان محمد عزت الله  .4544
    ۳۶۶۰/۱/۱ - اب بازک - - عيدګل جمعه ګل  .4544
    ۳۶۶۰ - - - - عيدګل حبيب ګل  .4544
    ۳۶۶۰/۱/۱ - کمران - - عمراخان دنسيممحم  .4544
    ۳۶۶۰/۱/۵ پوليس برک - - ظفرخان خان محمد  .4544
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 کاپیسا
داکرت  احسان الله  .4524

 محمدوزیر
    ۳۱/۳۱/۰۱۰۱ اربکی ترتخیل تګاب کاپیسا

    ۳۸/۳۱/۰۱۰۱ = سه پدر = = سیدالرحمن ثواب شاه  .4524
    ۰/۳۱/۰۱۰۱ = کرم خیل = = سمندر سخی داد  .4522
    ۰/۳۱/۰۱۰۱ = جیبا = = خیالی مزاری  .4523
    ۰/۳۱/۰۱۰۱ = میره خیل = = لونګ مجیب  .4525
    ۰/۳۱/۰۱۰۱ = ترت خیل = = صقل شاه محمد هارن  .4524
    ۳۱/۳۱/۰۱۰۱ = مله خیل الله سای = فضل حق محمد ادریس  .4524
    ۳۱/۳۱/۰۱۰۱ = میراخیل = = ګلرحمن عزیز  .4524

 پروان
    ۳/۳۱/۰۱۰۱ عسکر چاققم سیاګرد پروان عبداملبین امرالله  .4524
    ۳/۳۱/۰۱۰۱ اردو قمچاق سیاګرد پروان صاحب ګل یارګل  .4524
    ۳/۳۱/۰۱۰۱ اردو پچخاک کوه صافی پروان دادالله حکیم الله  .4534
    ۳/۳۱/۰۱۰۱ اردو پچخاک کوه صافی پروان عبدالرزاق امین الله  .4534
    ۳/۳۱/۰۱۰۱ اردو پچخاک کوه صافی پروان سیدغفور عابدالله  .4532
    ۳/۳۱/۰۱۰۱ اربکی مڼجکاټ شینواری پروان طالب حمدهاشمم  .4533
    ۱/۳۱/۰۱۰۱ پولیس قمچاق سیاګرد پروان عبدالغفور عبدالقهار  .4535
    ۳۰/۳۱/۰۱۰۱ عسکر نیلی کوه صافی پروان رسدار میرولی  .4534

 بامیان
والیتی د  ورز بامیان محمدی محمدعلی  .4534

شورا 
پخوانی 

 غړی

۰۳/۳۱/۰۱۰۱    

 کابل
دنیک محم  .4534 ۰۱/۳۱/۰۱۰۱ اردوملی قریه لراوبو رسوبی کابل صدیق الله      
۰۱/۳۱/۰۱۰۱ اردوملی ترکان رسوبی کابل مثرګل مسلم  .4534     
۰۱/۳۱/۰۱۰۱ پولیس . خاک جبار کابل عبدالرحمن جاوید  .4534     
۰۸/۳۱/۰۱۰۱ اردوملی جک دلک رسوبی کابل عبداملالک اقبال  .4554     
کالنقلعه  رسوبی کابل جنت کل عبداملتین  .4554 ۰۱/۳۱/۰۱۰۱ پولیس      
۰۱/۳۱/۰۱۰۱ رسباز قلعه کالن بروبی کابل سلطان ګالجان  .4552     
۰۶/۳۱/۰۱۰۱ پولیس رسوبی رسوبی کابل ګل حبیب ګل  .4553     
۰۶/۳۱/۰۱۰۱ رسباز خاک جبار خاک جبار کابل موال ګل رحمت شاه  .4555     
۳/۳۱/۰۱۰۱ ضابط کابل اصلی پکتیا کابل علی شاه موسی  .4554     
۳/۳۱/۰۱۰۱ پولیس پکتیا میرزک پکتیا الف خان ابراهیم  .4554     
۰/۳۱/۰۱۰۱ اردو ملی  رسوبی کابل ګل آغا عبدالغفار  .4554     
۰/۳۱/۰۱۰۱ پولیس  رسوبی = محمدشاه حرضت الدین  .4554     
۱/۳۱/۰۱۰۱ پولیس بند ساحه رسوبی = بسم الله محمود  .4554     
۱/۳۱/۰۱۰۱ پولیس  خاک جبار = نورمحمد بازمحمد  .4544     
الله سمیع  .4544 ۱/۳۱/۰۱۰۱ اوردوملی - = = شاه سوار      
۱/۳۱/۰۱۰۱ اوردو ملی  دهسبز کابل نورالهادی محمد صدام  .4542     
۶/۳۱/۰۱۰۱ اربکی پتی ګلی خاک جبار کابل دادمحمد ګل محمد  .4543     
۶/۳۱/۰۱۰۱ اربکی پتی ګلی جبارخاک کابل دادمحمد نیک محمد  .4545     
یسپول ماهی پر رسوبی کابل محمد خان محمد  .4544  ۴/۳۱/۰۱۰۱     
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۷/۳۱/۰۱۰۱ پولیس تورکان = = شاغاسی محمد سالن  .4544     
۷/۳۱/۰۱۰۱ = = = = شاغاسی روشان  .4544     
۱/۳۱/۰۱۰۱ پولیس جوربی = = امرالدین نعمت الله  .4544     
۱/۳۱/۰۱۰۱ پولیس = = = ستانه ګل فهیم  .4544     
۸/۳۱/۰۱۰۱ اردوملی = = = دزرداد نورداد  .4544     
ردرهشک = عبدالجبار محمد  .4544 ۳۱/۳۱/۰۱۰۱ بریدمل راست دره      
۳۱/۳۱/۰۱۰۱ اوردوملی  رسوبی = ظریف اکمل  .4542     
۳۱/۳۱/۰۱۰۱ پولیس  = = ظریف میرولی  .4543     
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